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  مقدمه 
در طول  هشگران و نیازهاي جامعه و صنعتتر میان پژومؤثرتسهیل ارتباط هرچه ضمن  هاي علوم انسانیسازي پژوهش کاربردينوآوري و  مدیریت

خـی از  توسـط بر  98 هایی اسـت کـه در سـال   اي آماده نموده که مشتمل بر اولویتکتابچهارائه شده را به صورت هاي پژوهشی ، اولویت 1398سال
ري ایـران) وزارت علـوم تحقیقـات و    )، سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فنـاو 9سازمانها و ارگانهاي کشور به پرتال ساتع (سامانه اجرایی بند ط تبصره 

سـتان امکـان   هـا تـا پایـان زم   هاي کشور است. این اولویـت ها و ارگانهاي اعالم شده توسط برخی از سازماناولویتفناوري اعالم شده و همچنین 
ـ  . داشتهاي کاربردي را هاي موظف و غیر موظف اعضاي محترم هیأت علمی از طریق شوراي طرحهاي آن در قالب طرحپیگیري پروسه ن تهیـه ای

و سـرکار خـانم   می ر خانم سمانه قـدی هاي اولویت و پیگیري آنها جز با همکاري و تالش همکارانم در پژوهشگاه علوم انسانی کاربردي سرکاکتابچه
  دارد از پیگیري مجدانه ایشان در این زمینه نهایت تشکر را داشته باشم. ممکن نبود. جاالهام صابري 

  
  الهام ابراهیمی

  هاي علوم انسانیپژوهش سازيمدیر نوآوري و کاربردي
  98 اسفند



 

  
  
  

  هاناسازمبرخی از هاي پژوهشی اولویت
  1398سال 

  



 اولویت هاي پژوهشی سازمان ها و ارگان ها ________________________________________________7

  )9اتع (سامانه اجرایی بند ط تبصره پرتال س .1
، )9هاي کشور به پرتال ساتع (سامانه اجرایـی بنـد ط تبصـره    ها و ارگانتوسط سازمانمرتبط با حوزه علوم انسانی که  98هاي پژوهشی سال اولویت

  :هاي کارشناسی ارشد و دکتري نیز قرار گرفتنامهو شامل حمایت از پایان اعالم شده
 و دریانورديبنادر سازمان 

(مهلـت ارسـال    هاي قابل کشتیرانی تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایـران تهیه و تدوین سند راهبردي ایمنی دریانوردي در بنادر و آبراه -
 )1/4/98پروپوزال در سامانه 

 
 بانک مسکن 

 )31/3/98 مهلت ارسال پروپوزال در سامانهسازي هوش تجاري و داده کاوي (الزامات، آمادگی و پیاده -
  

 صندوق ضمانت صادرات ایران
 )31/6/98 مهلت ارسال پروپوزال در سامانه( هاي مربوطهتدوین برنامه استراتژیک صندوق ضمانت صادرات ایران و پیوست -
 هاي صادرات محورالگوي اعتبارسنجی پروژه -
  افزاري صندوق ضمانت صادراتي نرمیزي و نیازسنجی یکپارچه سازرانداز فناوري اطالعات و امکان سنجی، برنامهتدوین چشم -
هـاي پیمانکـاري داخلـی و کارفرمایـان خـارجی      مدلسازي و ارایه الگوي پیشنهادي براي اعتبار سنجی و تعیین سـقف اعتبـاري شـرکت    -

  هاي صدور خدمات فنی و مهندسیپروژه
هاي فعلی صندوق ضمانت صادرات در رتبه بندي ها و خریداران خارجی به منظور به روزرسانی رویهدوین الگوي اعتبارسنجی براي بانکت -

  هاها و بانکریسک اعتباري شرکت
  

 اي سمنانسهامی برق منطقهشرکت 
مهلـت ارسـال پروپـوزال در    ( پذیري و شناسایی نقاط ریسک پذیر شبکه شبکه انتقال و فوق توزیع با رویکرد پدافند غیرعاملمیزان آسیب -

 )30/9/98 سامانه
  اي سمنانآن با عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه تأثیربر ایجاد استرس شغلی و رابطه و  مؤثرندي عوامل سازمانی بشناسایی و رتبه -
  اي سمنانآن با عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه تأثیربر ایجاد استرس شغلی و رابطه و  مؤثربندي عوامل سازمانی شناسایی و رتبه -
 اي سمناندر شرکت برق منطقه COBIT حاکمیت فناوري اطالعات مطابق بر استانداردتدوین و تبیین الگوي مناسب  -
هاي سیسـتم در  فازي و پویایی MCDM بر بهینه گی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک ترکیبی مؤثرارائه مدلی براي شبیه سازي عوامل  -

 اي سمنانشرکت برق منطقه
  



 

هاي کشـور اعـالم شـده و شـامل     ها و ارگانلوم انسانی که توسط سازمانمرتبط با حوزه ع 98هاي پژوهشی سال اولویت
  هاي کارشناسی ارشد و دکتري نیز قرار گرفت:نامهحمایت از پایان

 بانک ملی ایران .2
 )98اسفند مهلت ارسال پروپوزال در سامانه(ملی  مند مدیریت دانش در بانکاستقرار و اجراي نظام -
 استراتژیک بانک مطابق با اسناد باالدستی (با تأکید بر طراحی سامانه) طراحی مدلی براي اجراي برنامه -
 هاي آموزش در بانک ملی ایرانژيطراحی یک مدل کاربردي براي تدوین استرات -
 طراحی مدل بهینه در زنجیرة تأمین -
 ت محور سرمایه انسانیبندي شغل و شاغل و طراحی سیستم کارراهه شغلی به منظور استقرار نظام رشد و ارتقاي عدالطبقه -
 کارکنان و مدیران (PDP) طراحی و اجراي الگوي برنامه توسعه فردي -
 ی ایرانمل در بانک (ERM) طراحی نظام مدیریت ریسک یکپارچه -
 اي) براي بانک ملی ایراناي (مگابانک توسعهارائه الگوي بانکداري جامع توسعه -
 سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا خدمت تدوین نظام توسعه محصوالت و خدمات نوین و طراحی -
سازي بانـک  گرا متناسب با ماموریت و رسالت بانک با تاکید بر سودآوري و توانمندبازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویکرد سرویس -

 ملی ایران
  :سازمانی

 ایجاد انگیزه در کارکنان براي پیگیري وصول مطالبات معوق تأثیربررسی  -
 ر سیستمی بر هماهنگی واحدهاي ستاد با صف در بانکتفک تأثیر -
 نظارت بر مصارف در کاهش میزان مطالبات غیرجاري شعب تأثیرتبیین ضرورت و  -
  المللهاي ارزي در حقوق بیننامهتبیین جایگاه ضمانت -
 بررسی مزایا و معایب واگذاري برخی از امور انتظامی به بخش خصوصی -
  اي بانکداري شرکتینیازهضرورت، الزامات و پیش -
 هاشرکتاجراي حاکمیت شرکتی بر عملکرد  تأثیربررسی  -
  هاي تابعه بانک ملی ایران و نقش نهادهاي نظارتی در آنشرکتها و و موانع واگذاري چالش -
  طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی -

  :مالی
 بانکهاي سالمت مالی بر سودآوري شاخص تأثیربررسی  -
 ارتباط بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانک -
 الزامات نقدینگی براي بانکها در بازار بین بانکی تأثیر -
 بررسی نقش کفایت سرمایه بر سودآوري بانک -
 سازي اقالم عمده ترازنامه بانکیبهینه -
 هاي مولدهاي منجمد و غیرمولد و تبدیل آنها به داراییارائه راهکار به منظور کاهش دارایی -
 هاهاي زیرمجموعه بانک، با توجه به نوع فعالیت آنگذاري سهام شرکترائه مدل ارزشا -
 بر سودآوري بانک IFRS المللیات اعمال استانداردهاي بینتأثیربررسی  -
 هاي عملیاتیهاي موجود در بانک ملی جهت کاهش هزینهچالش بررسی -
 صارف (به تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه درگردش) در بانک ملی ایرانها و راهکارهاي نظارت اثربخش بر مبررسی شاخص -
 بررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب به عنوان تهدیدي جدي براي سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر مؤسسه مالی -
 روي بانک ملی با ورود به بورستجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصتهاي پیش -
 هاي ارزي بانک براساس مصوبات کمیته بالیریت دارائی و بدهیسنجی بکارگیري الگوهاي مدامکان -
 بخشودگی مازاد جرائم تأخیر بر ایجاد انگیزه در بدهکاران براي بازپرداخت دیون تأثیربررسی  -
 ها) بر رضایت و وفاداري مشتریانهاي درون بانکی (کارتبررسی اثرات اخذ کارمزد از تراکنش -
 هابانک ملی با رویکرد مهندسی مجدد فرآیند ارائه این محصوالت به منظور کاهش هزینهبررسی بهاي تمام شده محصوالت  -
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 ربوط به وصول مطالبات غیرجاري بر میزان کاهش مطالبات معوقسپاري امور مبرون تأثیربررسی  -
 ریزي عملیاتی بر سودآوري بانکات بودجهتأثیربررسی  -
 بانک ملی ایران بررسی راهکارهاي جدید و مؤثر وصول مطالبات در -
 هاي مذکورسازي و تقویت شاخصنک ملی به منظور بهینههاي مؤثر درآمدي بابررسی شاخص -
 طالبات غیرجاريهاي تجاري بر میزان کاهش مانکآمیز در سایر ببررسی عوامل کلیدي موفقیت -
 لیسوددهی هر مؤسسه مابررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب به عنوان تهدیدي جدي براي سازمان با عنایت به لزوم  -
 شناسی مطالبات معوق بانکبررسی و آسیب -
 بررسی و شناسائی تهدیدات برون سازمانی مؤثر بر افزایش مطالبات -
 سپاري وصول مطالبات بر کاهش آنشناسایی و بررسی اثرات برون -
 ها براساس مصوبات کمیته بالطراحی مدل مدیریت دارایی -
  هابین بانکداري شرکتی و مدیریت سود در بانکارائه الگویی براي بررسی رابطه  -

  :بازاریابی و مشتریان
 بررسی رویکرد اعتبارسنجی مشتریان در صدور کارت اعتباري -
 ... بررسی میزان استقبال و رضایت مشتریان از تبلیغات تلویزیون/ بنرهاي سطح شهر/ سایت بانک و -
 کاويداده ستفاده از تکنیکبا آنها با اهاي وفاداري مشتریان و بهبود ارتباط تبیین استراتژي -
 انک بر عدم استفاده مشتریان از خدمات بانکداري الکترونیکهاي آموزشی بسیاست تأثیربررسی  -
  (VIP) ارزیابی نیازها، انتظارات و رفتارهاي مالی فعلی و آتی مشتریان با تأکید بر مشتریان ممتاز -
  ریان و رضایت آنهااستراتژي مربوط به حفظ و ارتقاي کمی مشت -
  بررسی اشاعه پارامترهاي بصري و شعار بانک بر افزایش دید مثبت -
  هاي شتابیهاي خودپرداز جهت کاهش هزینههاي تبلیغاتی موجود و تعیین نوع تبلیغ جهت افزایش مراجعه به دستگاهبررسی انواع روش -
 اري به برندهاي اجتماعی بر اعتماد و وفادبررسی آثار حضور بانک در شبکه -
 هاي اجتماعی بر جذب مشتریان جدیدبررسی آثار حضور بانک در شبکه -
 ایران مند و مکانیزم اجراي آن در بانک ملیبررسی بازاریابی رابطه -
 بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی در بانک تأثیربررسی  -
  هاي تجزیه و تحلیل رقبا در شبکه بانکی کشوربررسی تکنیک -
 ارهاي هدفهاي جذب منابع ارزان قیمت و شناسایی بازبررسی شیوه -
 بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانک -
 بلیغاتی کارآمدتاي مشتریان بانک و طراحی برنامه بررسی عادات رسانه  -
  گذار اعم از حقیقی و حقوقیپردهمندي و وفاداري مشتریان سبررسی عوامل رضایت -
 بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت مؤثربررسی عوامل  -
 هاي آن در بانک ملی ایراندر برندینگ و تبیین شاخص مؤثرسی عوامل برر -
 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت با تأکید بر فناوریهاي دیجیتال  -
 ررسی نقش تبلیغات برتوسعه کسب و کارهاي الکترونیکیب -
 ازاریابی الکترویکی در بانک ملی ایرانبررسی و ارائه راهبردهاي ب -
 ن معرفی بانک به نسل جوانهاي اجتماعی بر میزابررسی و تحلیل آثار فعالیت در شبکه -
 هر طبقه ها براساس نیاز مشتریان دربندي آنهاي مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقهبررسی و تدوین شاخص -
 هاي ارتباطی موجودسازي روشتریان جهت بهینههاي ارتباطی با مشبررسی و شناخت کانال -
 و ارائه راهبرد براي افزایش آنها هاي خدمات بانکیبررسی و شناسایی دالیل کاهش جذابیت -
 )بررسی و مطالعه الگوهاي جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردي -
 بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان تأثیر -
 بر بازاریابی خدمات بانکی (ITC) نولوژي اطالعات و ارتباطاتتک تأثیر -



 

 راهکارهاي جذب، وفادارسازي و احیاء مشتریان بانک ملی ایران -
 بر ارتقاي برند بانک ملی مؤثرشناسایی عوامل  -
 ها و تسهیالتشناسایی عوامل و بررسی اثربخش تبلیغات هدفمند در افزایش سپرده -
 هاي ارتباطی در زمینه بازاریابی اجتماعین کانالتریشناسایی و انتخاب مناسب -
 هاي بازار و ترکیب بهینه آمیخته بازاریابیشناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت -
 طراحی مدل سنجش نظرات عمومی مشتریان بانک -
 هاي رقیببر پذیرش بانکداري الکترونیکی از سوي مشتریان بانک ملی در مقایسه با بانک مؤثرعوامل  -
 گذاري پارامترهاي بصري و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومیثیرتأمیزان  -
 نیازسنجی بازار در زمینه رویکردهاي نوین بانکی -
 هاگذاري و بازپرداخت تسهیالت با استفاده از کالن دادهتحلیل رفتار مشتریان در سپرده -
 بررسی و شناساي الگوي سنجش سودآوري مشتري براي بانک -
  کاويبندي مشتریان بر مبناي دادهلی براي بخشبررسی و ارائه مد -

  :حقوقی
آن بر منـابع   تأثیربررسی هاي الزم پیرامون چالش هاي موجود در دعاوي ورشکستگی از لحاظ ابعاد مالی و اقتصادي و خالهاي تقنینی و  -

 بانک و راهبرد حقوقی مقابله با آن
 آن در ابطال اسناد رهنی و راههاي قانونی مقابله با آن ثیرتأبررسی چالش دعاوي راجع به مبایعه نامه هاي مقدم و  -
 بررسی پیرامون مسئولیت ضامن در صورت ورشکستگی متعهد اصلی با توجه به مقررات قانونی در مقابل تعهدات تاجر ورشکسته -
 پژوهش درخصوص چالشها و ابهامات و اجماالت قوانین مناقصه و مزایده -
 ل اجراي طرح در شهرکهاي صنعتی توسط بانکهاپژوهش درخصوص مشکالت ترهین مح -
بررسـی حقـوقی    (باشـد پژوهش درخصوص نحوه اقاله امالك تملیکی در بانکها ( با موضـوع اقالـه از منظـر قـانون مـدنی متفـاوت مـی        -

 راهکارهاي نوین در باب عقود اسالمی وابزارهاي مالی مرتبط
  هاي بیمهرکتتحلیل حقوقی معایب و مزایاي صدور ضمانت نامه توسط ش -

  :منابع انسانی
  ارزیابی عوامل به وجودآورنده فرسودگی شغلی کارکنان و راههاي مقابله با آن در بانک -
  بینی و مدیریت تعارضات کارکنان و مدیران در بانکبررسی نقش تعالی شخصیت در پیش -
  پروريارائه مدلی براي نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین -
 هاي روان شناختی و مهارتی براي انتصابات در مشاغل مهم و کلیديسی ضرورت آزمونبرر -
  هاي تابعه بانک ملی ایرانشرکتاي و متخصص در ارایه راهکارهاي جذب مدیران حرفه -
  هاي شغلی پرسنل حفاظت فیزیکیارائه راهکارهاي نوین براي ارتقاء سالمت جسمانی و کاهش استرس -
 و توسعه نظام آموزش از راه دور در بانک به صورت گستردهسنجی طراحی امکان -
 بررسی اثر فضاسازي جذاب محیط کار با رعایت استانداردهاي مختلف در زمینه ایمنی و حفظ آرامش در محیط کار -
  انگیزشی)ی، فراموشی سازمانی، بیسازي، سکوت سازمانبررسی بیماریهاي سازمانی (شایعه -
  ی بر تعهد سازمانی کارکنان بانکفرهنگ سازمان تأثیربررسی  -
 وري نیروي انسانیههاي آموزشی در ارتقاي بهربرنامه تأثیربررسی  -
  هاي نوین آموزید بر اثربخش شیوههاي آموزشی با تاکبر طراحی دوره مؤثرهاي بررسی تبیین مولفه -
 بررسی چگونگی ایجاد تغییر در تفکر سازمانی در راستاي تعالی سازمانی -
 مند و منسجم و نحوه رعایت عدالت آموزشی در بانکهاي یادگیري نظامگونگی ایجاد فرصتبررسی چ -
 هاي ارتباطی با عملکرد شغلیبررسی رابطه توانمندسازي مهارت -
 بررسی رضایت همکاران از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور -
 سازي آنها در بانکسنجی پیادهنیا و امکانها و الگوهاي نوین آموزشی در دبررسی شیوه -
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  بررسی عوامل رفتاري کارکنان در ارتقاي میزان عالقمندي مشتریان به بانک -
 بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه بانک -
 رضایتمندي کارکنان آن بر تأثیربررسی کیفیت ارائه خدمات رفاهی و درمانی مراکز طرف قرارداد با بانک و  -
 ی شغلی براي انتصابات در مشاغل کلیديهاي روان شناختبررسی میزان کارایی و ضرورت آزمون -
  وري کارکنان بانکمند مدیریت دانش بر بهرهاجراي نظام تأثیربررسی میزان  -
 شناختی کارکنانپذیري روانبررسی میزان عوامل مرتبط با آسیب -
 المللیرائه خدمات ارزي در شرایط قبل و بعد از تحریم و رعایت استانداردهاي بینبررسی نقش آموزش در کیفیت ا -
 ر رضایتمندي همکاران در سطح کشورسپاري خدمات درمان بستري دبررسی نقش برون -
  هاي آموزشیسپاري دورهبررسی هزینه فایده برون -
 زمانی موجودلی ایران با توجه به محدودیتهاي ساراهکارهاي افزایش شادابی و انگیزه کاري پایدار کارکنان شعب بانک م -
  بر فشار روانی و بررسی رابطه آن با عملکرد فردي و سازمانی مؤثرشناسایی عوامل  -
  هاي شایستگی مدیران صف و ستادشناسایی مولفه -
 هاي منابع انسانیشناسایی و احصاي ریسک -
  )وري منابع انسانیاستقرار سیستم مدیریت بهره وري منابع انسانی (طراحی وهاي بهرهشناسایی و احصاي شاخص -
   (KPI)هاي کلیدي عملکردشناسایی و احصاي شاخص -
 شناسائی راهکارهاي ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان بانک -
  اي بانک ملی ایرانطراحی مدل صالحیت حرفه -
 سات و مراکز خارج از بانکطراحی مدلی براي سنجش کیفیت و اثربخشی آموزش کارکنان در مؤس -

  :اعتباري
 ... کاوي وهاي دادهموانع اعطاي تسهیالت به بخش تولید/صنعت، با استفاده از تکنیک -
  بهینه براي آن ها در بانک ملی و ارائه الگويآسیب شناسی نظام بررسی طرح -
  طرحهاي اعتباري شناسی و ارائه الگوي بهینه فرآیند بررسیآسیب -
 ر کشورهاي منتخبدهاي اقتصادي بانک سنجی طرحهاي نوین مطالعات درخصوص امکان¬وهبررسی تطبیقی شی -
الی مشـتریان  دعاهاي احتمـ بررسی ابعاد حقوقی قراردادهاي یکنواخت اعطاي تسهیالت ابالغی بانک مرکزي و ارائه طریق در مواجهه با ا -

 دهاي مذکورروي سیستم بانکی در صورت استفاده از قرارداهاي پیشبانک و چالش
  ها، مخاطرات آن و ارائه راهکاربررسی برون سپاري فرآیندهاي بررسی طرح -
 ر میزان وصول مطالباتبآن  تأثیرهاي مختلف اقتصادي و بررسی چگونگی اعطاي تسهیالت مجدد به بدهکاران بخش -
 بررسی در خصوص مسئولیت قراردادي و غیرقراردادي بانک در قبال خسارات وارده به مشتري -
 بررسی شرط داوري در قراردادهاي دولتی از جمله بانکهاي دولتی و موانع قانونی و راهکارهاي رفع آن -
 هاي مزبوربررسی قیمت تمام شده خدمات اعتباري و روشهاي تأمین هزینه -
 بررسی نقش وثایق در اعطاي تسهیالت و جلوگیري از ایجاد مطالبات معوق -
رمانه در صـدور  هاي بانکی و توقف فرآیند پرداخت با نظر بر وقوع اعمال مجمربوط به ضمانتنامه بررسی و ارائه راهکار درخصوص دعاوي -

 آن
جرایـی  اوسـط ادارات  تبررسی و ارائه راهکار در خصوص علت عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت اصل و سود در عقود مشـارکتی   -

  هاي اجراییثبت در رونده
 هاي مؤثر اعتباريمصنوعی در تبیین و ارائه شاخصهاي هوش بکارگیري الگوریتم -
  هااي در بررسی فنی طرحفاکتورهاي مقایسهتدوین بانک اطالعاتی جامع براي پرفورماها یا پیش -
  شناسایی و بکارگیري ابزارهاي الزم جهت شناسایی ذینفعان واحد در فرآیند بررسی طرح -
  سنجی مشتریانطراحی مدل مناسب اعتبار -

  :استراتژي
  وري کارکنانبررسی روش بهبود برنامه عملیاتی و کاربردي بانک در راستاي افزایش توان و بهره -



 

  هاي عدالت و کارایی در نظام بانک ملیگیري شاخصبررسی و اندازه -
  ها و ارائه الگوي مناسببندي شعب بانکمطالعه تطبیقی درخصوص رتبه -

  :تدارکات
  رایط رکود بازاربررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در ش -
 سازي مدیریت انرژي در بانک ملیارائه مدلی مناسب براي پیاده -
  صنعت بانکداري در تدوین برنامه استراتژیک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزات تأثیرپژوهی آینده -
 اي کثیر بانکههاي ارتقاي کارایی و اثربخشی واحدهاي مهندسی شاغل در بخش ارائه خدمات مهندسی ساختمانبررسی راه -
مـدیریت انـرژي،    ISO50001 اسـتاندارد  4سازي استاندارهاي ایزو در سـازمان بانـک بـا تاکیـد بـر      بررسی مزایا، معایب و موانع پیاده -

ISO14001  مدیریت سبز (محیط زیست(ISO45001  5و بهداشت شغلی و نظام آراستگی  مدیریت ایمنیS   
  ضاهاي کاري و ارگونومی تجهیزات و لوازم با تاکید بر آینده پژوهی صنعت بانکداريتدوین برنامه راهبردي بانک براي طراحی ف -
  هاي واجد شرایط بانکسازي ساختمانتدوین برنامه راهبردي بانک براي مقاوم -
  هاي بانک ملیسازي روشهاي طراحی، اجرا، سرویس و نگهداري در ساختمانمستند -

  :المللبین
 ات منفی آنتأثیراي شویی در امور ارزي بانک (بازرگانی و غیربازرگانی) و بررسی مقایسهولهاي مختلف جرم پاثرات و شیوه -
 هاي ارزينامهاعتبار سنجی هوشمند مشتریان ضمانت -
المللی براي پوشش ریسک نرخ ارز و بـا در نظـر گـرفتن عملیـات بانکـداري      سنجی استفاده از اوراق مشتقه موجود در بازارهاي بینامکان -

 ربا بدون
   هاي ارزينامهالمللی در حوزه ضمانتشناسی و بررسی علل عدم موفقیت در دعاوي مطروحه در مجامع بینآسیب -
نامه متقابـل ارزي بـا   نامه و ضمانتهاي بیمه در صدور ضمانتهاي صندوق ضمانت صادرات و شرکتمندي از ظرفیتبررسی امکان بهره -

 هاي ایرانیالمللی بانکهاي بینر شرایط فعلی حاکم بر فعالیتتمرکز بر ابعاد حقوقی موضوع باالخص د
 هاي ارزي و سودآوري شعب داخل و خارجهاي ایجاد شده ناشی از تحریم بر فعالیتبررسی آثار منفی و نیز فرصت -
 له با آنهاي ارزي و درآمدهاي حاصله و ارائه راهکارهاي مقابنامهها بر کاهش حجم صدور ضمانتتحریم تأثیربررسی  -
 بررسی راهکارهاي گسترش خدمات کارمزدي در بخش ارز -
  بررسی شرایط حضور بانک درسایرکشورها درقالب تاسیس ویا خرید سهام بانک خارجی -
 هاي ارائه خدمات ارزي و جلب رضایت مشتریان در دوران تحریمبررسی و شناسایی روش -
هاي ارزي متقابل صادره بـه نفـع بانکهـاي ایرانـی در     نامههدات تحت ضمانتبررسی و مقایسه وضعیت بانکهاي خارجی در پایبندي به تع -

 هاشرایط اعمال تحریم
 هاي ارزينامهسپاري وصول مطالبات غیرجاري بر کاهش میزان مطالبات در حوزه ضمانتبرون تأثیرسی و ربر -
  المللیهاي ارزي در تسهیل مبادالت و قراردادهاي بیننامهجایگاه ضمانت -
هـاي ارزي  نامهها در رابطه با عدم ایفاي تعهدات بانکهاي کارگزار خارجی تحت ضمانتالمللی در مواجهه با تحریمارهاي حقوقی بینراهک -

  صادره براساس تضمین متقابل ایشان
رزي) به منظور پیشگیري از شناسایی، بررسی و تبیین اثرات نامطلوب تحریم در ارتباط با امور ارز بازرگانی (اعتباري اسنادي، حواله/ برات ا -

 هاي مشابه با استفاده از تجربیات گذشتهتحمیل هزینه
  اوراق صکوك ارزي و کاربرد آن در شرایط تحریمی در راستاي تامین مالی بخش ارزي بانک -

  :فناوري اطالعات
  نقش بانکداري الکترونیک بر کاهش معوقات بانکی -
  هاي بانکیمنظور سودآوري سرویسي اجتماعی بههاارائه راهکارهاي مناسب جهت بکارگیري شبکه -
 وري خدمات بانکداريهاي بهرهاستخراج شاخص -
  هاي خبره در عملیات بانکیاستفاده ازسیستم -
  بررسی روندهاي جهانی استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونیک و ارائه راهکار براي بانک ملی -
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 (Core بر بانکداري اسالمی در مقایسه با سیستم مرکـزي مبتنی  (Core Banking) سازي سیستم مرکزيهاي پیادهبررسی شیوه -
Banking( هاي تجاري متداول در جهانبانک  

 خدمات بانکداري الکترونیکی نوین (بام) در افزایش منابع و درآمدهاي کارمزدي بانک تأثیربررسی میزان  -
  نکی در ایرانهاي پرداخت الکترونیک غیربابررسی نحوه نهادینه شدن واسطه -
  هاي مرتبطبررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدل -
 ها در تحقق پدافند سایبريتهدیدات سایبري فراروي شبکه بانکی و رسالت بانک -
 چگونگی تحلیل هزینه فایده خدمات بانکداري الکترونیک -
  کاربرد کالن داده در صنعت بانکداري -
  امنیتی در شبکه بانکی کاربردهاي هوش -
  هاي بانکینقش تکنولوژي رایانش ابري در ارائه سرویس -
 هاي جدید در حوزه امنیت در شبکه بانکینوآوري و فناوري -
  هاي بانکداري الکترونیکنوسازي و تجدید ساختار بانک براساس پیشرفت -
  نیتی و الزامات کشوريهاي امارائه مدل بانکداري باز ویژه بانک ملی با در نظر گرفتن مکانیزم -
  هاي موجود بانک ملیها و سامانهسازي معماري سیستممدل -
  (...,BIAN,IFW)  هاي مرجع بانکی در حوزه معماريبررسی تطبیقی مدل -

  :مدیریت ریسک
  هابررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره و ریسک در بانک -
  فرآیند بانکداري الکترونیک در کاهش نرخ ریسک بانک تأثیر -
  پذیري بانکاندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسک تأثیر -
  هاي مترتب بر آن در بانکاسناد خزانه اسالمی و نقش آن در تامین مالی و ریسک -
  دهی بانکرشکستگی بانک/ سودآوري بانکها/ زیانها با ریسک وبررسی رابطه بین ساختار سپرده -
 ایرانهاي مرتبط با خدمات الکترونیک بانک ملی بررسی ریسک -
  هاي بانکگیري ریسک داراییارائه الگوي مناسب براي اندازه -
  در بانک ملی ایران (Stress test) ارائه مدلی براي آزمون استرس -
  هاي مالیهاي سودآوري و اهرمها با تأکید بر شاخصارزیابی ریسک نقدینگی در بانک -
  ره) براساس الزامات کمیته بالز، نرخ بهره و غیبینی ریسک بازار (نرخ ارنیازهاي استقرار مدل پیش بررسی پیش -
 بررسی اثرات تک نرخی یا چندنرخی شدن ارز در ریسک نرخ ارز بازار -
  سنجی و نحوه ورود بانک در تسهیالت کنسرسیومی و مدیریت ریسک اعتباري بانک در آنبررسی امکان -
 رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بر ریسک شهرت بانک تأثیربررسی  -
 ریسک عملیاتی و ریسک شهرت بر بازده بانک تأثیررسی بر -
 هاي ریسک بازدهیسازي پرتفوي بانک با در نظر گرفتن انواع سنجههاي بهینهبررسی مدل -
 ک عملیاتیهاي داخلی در بانک به منظور کاهش ریسبررسی نظام کنترل -
هاي بحرانی بانک ملـی  ستمي اطالعات، لجستیک و سیهاي فناور، در حوزه(BCP) بررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم کسب و کار -

  ایران
  بررسی نوسانات بازار و تعیین مارژ مناسب براي جلوگیري از افزایش ریسک در بانک -
 المللی در حوزه بانکداريدهاي بینسازي استاندارشناسی تنگناهاي قانونی در مسیر پیادهبررسی و آسیب -
 ریسک فناوري اطالعات بررسی و تعیین شاخص به منظور مدیریت -
 بررسی و طراحی نظام مدیریت ریسک منابع انسانی -
 هاي بانکگذاريریسک غیرعملیاتی بر تغییرات سود پرتفوي سرمایه تأثیر -
 هاي ارزيتنامههاي مترتب بر صدور ضمانمنظور کاهش ریسکشناسایی، تبیین و ارائه راهکار به -
  هایندهاي بانک و تعیین راهکارهاي پوشش آنهاي هر یک از فرآشناسایی و ارزیابی ریسک -



 

 "ارزش درمعرض خطر"طراحی سیستمی براي محاسبه میزان مجاز براي پذیرش ریسک دربانک ملی ایران براساس روش  -
 طراحی سیستمی براي محاسبه میزان مجاز پذیرش ریسک در عملیات ارزي -

  :مدیریت ریسک تجارت آنالین
  هانامهآئیننظارت و سیاستگذاري، مقررات و 

  در ایران Peer-to-peer- lending بررسی الگوها، الزامات و قوانین -
بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکانیزه و برخط و مقایسه آن با سیستم موجود فعلی با توجه به تجارب سـایر   -

  ها در این زمینهبانک
  المللی در حوزه بانکداريسازي استانداردهاي بینپیادهبررسی و آسیب شناسی تنگناهاي قانونی در مسیر  -
  هابررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجراي طرح -
  و نقش آن در فرآیند پولشویی و تأمین مالی تروریسم (Bitcoin) بررسی بیت کوین -
  زان مطالبات شبکه بانکیقوانین مرتبط با امور بانکی در قانون بودجه سنواتی کل کشور، بر می تأثیربررسی  -
 هاي مورد استفاده در صف و ستاد بانک ملی ایرانهاي استانداردسازي فرمبررسی تکنیک -
 بررسی عوامل موفقیت شعب موفق بانک و ارائه مدلی اجرایی براي سایر شعب -
  براي ارائه خدماتهاي مرکزي کشورهاي اسالمی بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداري اسالمی و الزامات بانک -
  هاي داخلی در پیشگیري از پولشویی و تأمین مالی تروریسمبررسی میزان اثر بخشی کنترل -
  منظور کاهش ریسک عملیاتیداخلی در بانک به بررسی نظام کنترل -
  بررسی و تعیین الگوهاي رفتاري و نیز مصادیق نقل و انتقاالت مرتبط با تأمین مالی تروریسم -
  براي پیشگیري از بروز پولشویی و تأمین مالی تروریسم (KYC) مؤثر و کارا در زمینه شناسایی مشتریان طراحی یک برنامه -
هـا درعملیـات اجـراي قراردادهـاي     مشکالت و موانع اجرایی شدن قانون برگزاري مناقصات در بانک هاي دولتی بررسی مشکالت بانـک  -

 رهنی واحدهاي خارج ازکشور
  هاي بانکین نامه اجراي اسناد الزم االجراء در روند اجرایی پروندهآیی 126نقد و بررسی ماده  -
  
  
  



 15______________________________________________پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی کاربردي 

  سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور مرکز مطالعات .3
 فراخوان مرحله دوم

 ترویجی در حوزه مدرسه سبز  –اي (مدیا) آموزشی تهیه محتواي رسانه -
هاي آموزشی و تربیتی و تهیه و تدوین ضـوابط، معیارهـا و اسـتانداردهاي    تمعتهیه و بازنگري ضوابط، معیارها و استانداردهاي طراحی مج -

 روزيطراحی مدارس شبانه
 تهیه و بازنگري ضوابط خاص مدارس و سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی -
 هاي کار و دانشضوابط هنرستاناي و تهیه و تدوین هاي فنی و حرفهتهیه و بازنگري ضوابط هنرستان -
 )تهیه و تدوین ضوابط مدارس با نیازهاي خاص (استعدادهاي درخشان، نمونه دولتی، مدارس ورزش، مدارس پیش دبستانی -
 هاهاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان، دارالقرآنهاي فرهنگی و کانونتهیه و تدوین ضوابط کانون -
 سراهاي دانش آموزياه علم و فناوري، تهیه و تدوین ضوابط پژوهشتهیه و تدوین ضوابط موزه و نمایشگ -
 آموزيهاي دانشهاي ورزشی، فضاهاي ورزشی روباز، استخر و ورزشگاهتهیه و بازنگري ضوابط، معیارها و استانداردهاي سالن -
 س روستاییآسیب شناسی مدارس روستایی و ارائه برنامه راهکارها جهت ارتقاي کیفیت فضاهاي آموزشی مدار -
 صنعتی سازي فضاهاي آموزشی -
 سامانه مدیریت و کنترل پروژه -
  

 فراخوان مرحله سوم 
 صنعتی سازي فضاهاي آموزشی -
 ترویجی در حوزه مدرسه سبز -تهیه محتواي رسانه اي(مدیا) آموزشی -
 ( به تفکیک اقلیم، مقاطع تحصیلی و...) تهیه ضوابط و راهنماي طراحی معماري داخلی مدارس -
 شناسی مدارس روستایی و ارائه برنامه راهکارها جهت ارتقاي کیفیت فضاهاي آموزشی مدارس روستاییآسیب  -
تهیه و بازنگري ضوابط خاص مدارس غیر دولتی و سایر مراکز آموزشی و پرورشی (تربیتی) و ورزشی متناسب با ضـوابط مصـوب مـدارس     -

 دواتی  
 ادهاي درخشان، نمونه دولتی، مدارس ورزش، مدارس پیش دبستانی)تهیه و تدوین ضوابط مدارس با نیازهاي خاص (استعد -
 تهیه و تدوین ضوابط موزه و نمایشگاه علم و فناوري، تهیه و تدوین ضوابطپژوهش سراهاي دانش آموزي -
 انش آموزيتهیه و بازنگري ضوابط، معیارها و استانداردهاي طراحی سالن هاي ورزشی، فضاهاي ورزشی روباز، استخر و ورزشگاههاي د -
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 سازمان حج و زیارت .4
 گروه اخالق و سیره

  موضوعات پیشنهادي براي تالیف کتاب و پایان نامه
  و عدم آن از دیدگاه قرآن و عترتعوامل قبولی حج و زیارت  -
  اخالق و معنویت در حج و زیارت (از منظر شعر و ادب) -
  دوستی اهل بیت (ع) محور وحدت مسلمانان -
  دعاي عرفه عرفان عملی شیعه -
  هاعرضه دین و عقیده به محضر اهل بیت (ع) از منظر ادعیه و زیارت نامه -
  حرمت شکنی نسبت به کربال و حرم حسینی (ع) -
  رم و موارد حرمت شکنی حرم مکه و مدینهحرمت ح -
  آزار و توهین به صحابه در طول تاریخ اسالم -
  تربیت اخالقی و معنوي در حج و زیارت -

  الف) از دیدگاه قرآن با استفاده از تفاسیر
  )و سیره معصومین(ب) روایات 

  )هاي معصومینصحیفه(ج) در ادعیه 
  حج و زیارت (حج جلوه عبودیت)جایگاه تسلیم و تعبد نسبت به فرامین الهی در  -
  )ها و بسترهاي اعتقادي و نتایج آن در سالمت جسم و جانها، و پیش زمینهحلق، قربانی، بیماري(آراستگی، بهداشت، در حج و زیارت  -
  نقش حج و زیارت در فرهنگ سازي براي جامعه -
  مدیر با زوار. روحانی با زوار و زائرین با یکدیگرمعاشرت مطلوب در حج و زیارت (بررسی سبک رفتار، رفاقت، مصاحبت نیکو...)  -
  )ع(تحقیقی پیرامون زیارت امام حسین -
  هاي مبارزه با هواهاي نفسانی)هاي زندگی (جلوهشناسی و الگوي طرد شیطان در همه عرصهرمی جمرات: شیطان -
  تربیت اخالقی در حج از دیدگاه امام خمینی -
 ظم رهبريتربیت اخالقی در حج از دیدگاه مقام مع -
  )ع(تربیت انسان با محوریت دعاي عرفه امام حسین  -
  کرامات االئمه (مدفون در مدینه) -
  کرامات االئمه (مدفون در عراق) -
  (ع)گذار اخالقی مدفون در جوار حرم امام حسینتأثیرهاي شخصیت -
  (ع)گذار اخالقی مدفون در جوار حرم امام علیتأثیرهاي شخصیت -
  (ع)ی مدفون در جوار حرم کاظمینگذار اخالقتأثیرهاي شخصیت -
  گذار اخالقی مدفون در قبرستان وادي السالمتأثیرهاي شخصیت -
  هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه رسول اکرم(ص)عوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه حضرت علیعوامل و شیوه -
  (س)فاطمه زهرا انسان از دیدگاه حضرتهاي تزکیه و تربیت عوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام حسنعوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام حسین عوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام سجادعوامل و شیوه -
  ادیهرسیدن به مقام قرب الهی از دیدگاه امام سجاد با محوریت صحیفه سج -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام باقر عوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام صادقعوامل و شیوه -
  (ع)هاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام کاظمعوامل و شیوه -
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  (ع)دیدگاه امام رضا هاي تزکیه و تربیت انسان ازعوامل و شیوه -
  (ع)وادهاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام جهعوامل و شیو -
  (ع)اديهاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه امام هعوامل و شیوه -
  (ع)مام حسن عسکريهاي تزکیه و تربیت انسان از دیدگاه اعوامل و شیوه -
  )الشریفبیت انسان از دیدگاه حضرت امام زمان (عج اهللا تعالی فرجه هاي تزکیه و ترعوامل و شیوه -
  اخالق و آداب تبلیغ در حج و زیارت -
  سبک زندگی در حج وزیارت -
  لبیک شعار حج و عمره (نماد لبیک به دعوت خداوند در طول زندگی) -
  هاهاي اخالقی روحانیون کاروانبایسته -
  و هنرمندانه) هاي اخالق و معنویت در حج (نگارش عالمانهاسوه -

  الف) حج پیامبر و ائمه و فرزندان ایشان
  ب) اصحاب و علما و بزرگان با روي کرد اخالقی و تربیتی

  هاجایگاه اهل بیت (ع) در نظام هستی از منظر زیارت نامه -
  ها، عوامل بوجود آورنده تقوي قرب الهی و عوامل آن در حج و زیارت)ها، نشانهتقوا ثمره حج و زیارت (شیوه -
  ع در موسم حج ودر اماکن زیارتی راه یافتگان؛ تدوین هنرمندانه تشرف به حضور معصومین -
  هاشناسی ادعیه و زیارت نامهماخذ -
  هاتربیت معنوي و اخالقی در ادعیه و زیارت نامه -
  هاهاي تبلیغ معارف الهی در ادعیه و زیارت نامهشیوه -
  هاي حج و زیارتتبیین معروف و منکر در عرصه -
  )اندادهتحول شده ومسیر خود را تغییر دکسانی که در سفرهاي زیارتی مدانی و مستند از تحقیق می(نقش تحول آفرینی حج و زیارت  -

  موضوعات پیشنهادي براي نگارش مقاله
  نقش تربیتی لباس احرام -
  شناسی حج و زیارت (مبارزه با خرافات و... در حج و زیارت ارائه الگوي صحیح زیارت در اماکن مختلف)آسیب -
  ریا و خودنمایی و شهرت طلبی -
  هاغفلت -
  یا طلبیدن -
  شهوات و هواپرستی -
  هاي ناصحیح با دیگرانمعاشرت -
  آمیختن حج و زیارت با تفریحات غیر سالم -
  اسراف و تبذیر در امور مالی -
  راه یافتن شبهات... شفاف نبودن حقیقت و فلسفه زیارت -
  ...اعتیاد به مواد مخدر و دود و -
ک و زیـارت دوره و  ا؛ از نظر رفاهی؛ فرهنگی؛ رفتاري و نظم و انجـام مناسـ  هها؛ هتلها در مقام اجرا کاروانرعایت تعهدات و تحقق وعده -

  ... ونقل وحمل
  ابعاد تربیتی محرمات احرام -
  شیوه رفتار با سالمندان و اقشار آسیب پذیر در حج و عمره و سفرهاي زیارتی -
  گري نسبت به حجاج و زوار)امیر الحاج (جایگاه و نقش معنوي و هدایت -
  قی و رفتاري دست اندرکاران اجرایی حج و زیارتهاي اخالویژگی -
  مل اجرایی کاروانهاي حج و زیارتهاي اخالقی و رفتاري مدیر و عواویژگی -
  هاي زیارتیهاي اخالقی و معنوي بانوان در سفربایسته -



 

 

  حج عامل وحدت و برادري مسلمانان -
  کعبه، نماد توحید، وحدت امت، عامل بقاء دین -
  زیارت انفاق و ایثار در حج و -
  مشعر چگونه عامل شعور و رشد معرفتی است؟ -
  ارزش و جایگاه زیارت با رویکرد عقیده به معاد -
  نقش مستحبات حج و عمره و زیارت در تربیت انسان (با توجه به روایت قرب نوافل) -
  ر پیشرفت فردي و اجتماعی)هاي حج و زیارت (نقش آن دانضباط در عرصه شناسی و نظم ووظیفه -
  رار و رموز حج و زیارت و نقش آن در تحقق حج ابراهیمی)شناخت اس -
  ...)زیارت، عبادت یا بدعت؟ (تبیین عالمانه بعد عبادي زیارت -
  ج و عمره و زیارتهاي شیطان در بطالن عمل صالح خصوصا حنقش وسوسه -
  بررسی فرصت آفرینی حج از دیدگاه امام خمینی ره -
  )...ها و اهدافتکریم و تعظیم شعائر در حج و زیارت (شیوه -
  شناسینقش حج و زیارت در خود یابی و خود -
  حجاب در حج و زیارت (میزان محجوب بودن، اهداف و نتایج) -
  هاي زیارتهاي حفظ دست آوردراه -
  احرام مظهر قطع تعلقات و عامل توجه به آخرت -
  جایگاه بیت اهللا و حرم اهل بیت در قبولی توبه و استغفار -
  خصوصا حر م امام حسین ع در استجابت دعا جایگاه کعبه و حرم ائمه -
  )حج میزان سنجش عبادات(کارهایی که در روایات، ثواب چندین حج و عمره دارد.  -
  بررسی جایگاه صبر در حج و زیارت -
  )هاها و عالئم و نشانهحج تمرین اخالص راه کار( جایگاه اخالص در حج و زیارت -
  کن زیارتی)یاد خدا در حج و زیارت (مکه و مدینه و اما -
  ارتباط با قرآن در ایام و اماکن حج و زیارت (فضیلت تالوت و حفظ ) -
  هاي اخالقی و رفتاري پیروان اهل بیت(ع) در حجرسالت -
  رمسلمانان در حج و زیارتهاي تعامل پیروان اهل بیت(ع) با سایشیوه -
  )در ایام و اماکن حج و زیارتخلوت و رازگویی با خداوند در حج وزیارت (مناجات و ادعیه و شب زنده داري  -
  ...)نقش تربیتی گریه در حج واماکن مقدسه (مشروعیت، چرایی، و -
  جایگاه آب زمزم: سابقه تاریخی، اهتمام معصومین به آن و -
  ...)حج عامل آگاهی و بیداري (غفلت زدایی در -
  رعایت حق الناس در حج و زیارت -
  انبیاحج، عهد و پیمان با خداوند و تعهد به ادامه راه  -
  ادب و آداب حضوردر اماکن مقدسه -
  هاي زیارتیمدیریت زمان در سفر -
  شناسی در دعاي عرفهانسان -
  انشجویی و دانش آموزيدهاي زیارتی. (کاروانهاي معنوي جوانان در سفر هاي اخالقی وبایسته -
  عرفات وادي معرفت و کمال -
  هامهمعنوي حج و عمره در رجال سیاسی با استفاده از سفر نا تأثیر -
  )مان خداههاي میمان خداوند (وظیفه و ویژگیهحج گزاران، می -
  تحقیقی پیرامون وصایاي معصومین در رابطه با حج و زیارت -
  هاي امام و مقام معظم رهبريحج عامل وحدت و برادري در پیام -
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  جایگاه معنوي زیارت در صحاح سته -
  آداب حج و عمره در حج گزاران مذهب مالکی -
  عمره در حج گزاران مذهب حنفییآداب حج و  -
  آداب حج و عمره در حج گزاران مذهب حنبلی -
 آداب حج و عمره در حج گزاران مذهب شافعی -

 و سیرهگروه تاریخ 
  حوزه حج و حجاز -الف
  هاي طرح توسعه حرم مکینگاهی به ابعاد وویژگی -
  ارج ازحجاز (احساء، کوفه وقم)هاي منسوب به حجراالسود در خگاهی به مکانن -
  اماکن تخریب شده مکه در طول تاریخ -
  نگاهی روایی به خطبه رسول خدا در منی -
  (ع)اصحاب مدنی امام هادي و عسکري -
  در بقیععلویان مدفون  -
  شیعه امامیه در یمن -
  تشیع امامی در حجاز آغاز تا نیمه سده هفتم هجري -
  (ع)اصحاب مدنی ائمه -
  مولفان شیعی حرمین شریفین -
  موقوفات شیعی حرمین شریفین -
  مخطوطات شیعیان حرمین شریفین -
  فقهاي شیعی حرمین شریفین -
  خطباء شیعی حرمین شریفین -
  محدثین شیعی حرمین شریفین -
  ان در توسعه حرمین شریفین از اغاز تا انتهاي دوره قاجاریهخدمات ایرانی -
  تشیع امامی در حجاز از آغاز تا نیمه سده هفتم -
  حج و حرمین از نگاه مستشرقان -
  گاه شمار تاریخ مکه و مدینه -
  بررسی اسامی شهدا حره -
  (ع) وصحابه ایشانتخلفاء از دیدگاه اهل بی -
  هنر حرمین و -
  نهاي تاریخی حرمین شریفینگاره -
  هاهاي تاریخی حرمین در سفرنامهکتیبه -
  مکه و مدینه در هنگامه ظهور -
  هاي حج در دوره عثمانی و صفویهراه -
  حج وحرمین شریفین در سنت و سیره امام صادق(ع) -
  صاحب منصبان ایرانی در حرمین شریفین در ادوار مختلف -
  قرامطه وحجراالسود -
  ویان عراق و حرمین شریفینامراي حج دوره آل بویه و نقش انان در پیوند عل -
  به خاك سپردگان از فرزندان بال فصل ائمه(ع) در مکه ومدینه -
  علویان مدفون در قبرستان ابوطالب -
  نقش صحابه در تاریخ تشیع -



 

 

  بررسی مکانهاي منسوب به اهل بیت (ع) در حرمین شریفین -
  سب و لعن مخالفان در سیره معصومان -
  ل بویهوضعیت فرهنگی حرمین شریفین در دوره آ -
  شناسی تواریخ مکه ومدینهکتاب -
  هاي مدینه و مکه)ایرانیان مدفون در حرمین شریفین (قبرستان -
  منادیان وحدت از علما و بزرگان شیعی حرمین شریفین -

  حوزه عراق -ب
 موقوفات ایرانیان در عتبات عالیات -
 هاي علویان در عراق و نقش آنان در گسترش تشیعقیام -
 اء ایران به عراق و نقش آنان در استقالل عراق ومبارزه با استعمار انگلیسمهاجرتهاي تاریخی علم -
 مشاهیر مدفون در وادي السالم -
 اصحاب و راویان و کالي عراقی ائمه (ع) و نقش انان در گسترش تشیع -
 تاریخ نقباء نجف، کوفه، کربال ف کاظمین و سامرا و نقش انان در تولیت وتوسعه حرمهاي شیعه -
 حرم عسکریین(ع)مدفونین در  -
 مزارات تخریب شده در عراق در طول تاریخ -
 مزارات منسوب به فرزندان بالفصل ائمه در عراق، شام و مصر -
 بررسی اسنادروایات پیشگویی درباره جعفرفرزند امام هادي(ع) -
 بررسی فرامین و احکام پادشاهان ایرانی در توسع و عمران عتبات عالیات -
 بیت(ع) وانگیزه ان هاي اهلتاریخ طال کاري حرم -
 باز شناخت تاریخ حله ومزارات ان -
 مشاهیر خاندان ایرانی در عراق -
 هنر و معماري ایرانی در عتبات عالیات -
 مدفونان ایرانی در حرمهاي اهل بیت(ع) در عراق -
 نقش بقاع متبرکه در فرهنگ وآداب مردم عراق -
 شناسانهاي خاورعتبات عالیات در سفرنامه -
 نآهاي تاریخی تیبهعتبات عالیات و ک -
 مشاهیر معماران عتبات عالیات از ابتدا دوره قاجار -
 هاي منسوب به امام رضا(ع) در عراقبررسی قدمگاه -

 سوریه -ج
 قبرستان باب الصغیر -
 زنان صاحب مرقد در سوریه -
 مزارات انبیاء در سوریه -
 شیعیان مدفون در سوریه -
 صحابه مدفون در سوریه -

 گروه فقه و حقوق
 الف: موضوعات مصوب شوراي پژوهشی که هنوز مجري ندارد

 (کتاب) مبانی حقوقی و ابعاد بین المللی حج -
 اب)(کت مسائل و مصادیق جدید شرط استطاعت -
 (کتاب) شروط علمی و شروط واقعی در حج و عمره -
 حج زنان (بررسی احکام اختصاصی زنان فارغ از بحث طهارت) (کتاب) -
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 احکام قطع طواف (از حیث تکلیفی و وضعی) (کتاب) -
 (مقاله) مواالت بین طواف و نماز آن -
 (مقاله) بررسی شرط پوشش زن در صحت طواف -
 (مقاله)در مناسک حج و عمر زنان و مردان  بررسی پوشش و جدایی -

 ب: موضوعات پیشنهادي گروه
  و دکترا) 4نامه (سطح الف. موضوعات در حد کتاب یا پایان

 احکام زیارتگاههاي ادیان و مذاهب دیگر -
 یگرها یا لزوم تخریب نمادهاي ادیان دبررسی لزوم حفظ تقدس زیارتگاه -
 و عمره از نیت و طواف و رمی بررسی احکام شک در اعمال حج: احکام شک در حج و عمره -
نجـس   نجاست معفو، احکام طهارت در طواف: بررسی طهارت بانوان، طهارت از حدث و خبث، انکشاف نجاست در اثناء، محمول متنجس، -

 شدن در حین طواف
عریضـه   مثـل حکـم   ئلیاحکام فقهی زیارت: بررسی واجبات زیارت، محرمات آن (غلو، خرافات، وهن و...)، مستحبات و مکروهـات و مسـا   -

 هانویسی و.... و احکام مربوط به زیارتگاه
 بررسی احکامی از قبیل قبله بودن، حرمت هتک احترام، وجوب بناءآن در صورت تخریب : احکام فقهی کعبه -
 احترامی، وجوب تشییع و تدفین توسط معصوماحکام فقهی معصومین: حق معصوم بر شیعیان، حکم ساب معصوم، حکم بی -
م، بعـد شـوط   بررسی حکم تکلیفی و وضعی قطع طواف در اشواط مختلف، قبل نصف، بعد نصـف و قبـل شـوط چهـار    : قطع طوافاحکام  -

 چهارم
 احکام کفارات در حج و عمره: بررسی محرمات کفاره دار و زمان و مکان پرداخت این کفارات -
 ریح صیل طهارت و حکم مبتال به خروجبررسی احکام طواف و نماز و کیفیت تح:احکام مبطون و مسلوس در حج و عمره -
 ها یا لزوم نیابتبررسی حکم معذورین و کیفیت انجام اعمال توسط آن: احکام معذورین در حج و عمره -
 بررسی لزوم تلفظ نیت و نیت ترك محرمات و حکم برگشتن از نیت: احکام نیت در حج و عمره -
 دیق آنبررسی فقهی رکن در حج و عمره و مصا: ارکان حج و عمره -
 این اعتقاد بر صحت واقعی تأثیربررسی اعتقاد به صحت عمل و  :اعتقاد به صحت و اثر آن در حج و عمره -
 زاداريعبررسی مصادیق و احکام تعظیم شعائر و احکام و مسائل مربوط به : بررسی فقهی تعظیم شعائر در باب زیارات -
 بررسی فقهی حلق و تقصیر -
 حج براي همه یا برخی و امکان تقصیر به جاي آن بررسی کیفیت حلق و لزوم حلق در -
 بیتبررسی فقهی زیارت از منظر فریقین: بررسی کلمات فقهاي فریقین در مورد زیارت و پاسخ به شبهات فقهی وها -
 بررسی فقهی زیارت امام حسین(ع) -
 بررسی فضیلت زیارت حضرت، وجوب یا استحباب، موارد شدت استحباب، فضیلت پیاده روي -
 هابررسی مصادیق صد و احصار و احکام آن: فقهی صد و احصار بررسی -
 بررسی حکم وقوفین از نظر مکانی و زمانی: بررسی فقهی وقوفین -
 بررسی احکام حرم و مشخص کردن محدوده آن: بررسی موضوعی و حکمی حرم -
 عمال حج و عمرهبررسی نقش خمس و حق الناس و غصب و... در صحت ا: بررسی نقش حقوق مالی در حج و عمره -
 بررسی صحت حج کودك (ممیز و غیر ممیز) و حکم استطاعت، احرام و روش انجام حج توسط کودك: حج کودك -
 بررسی کارکردهاي حج در حقوق بین الملل: حج و حقوق بین الملل -
 بررسی فقهی حقوق حق مجرم در حرم یا مکه و یا مسجدالحرام: حقوق مجرمین در سرزمین وحی -
 دشگران غیر مسلمان به اماکن مقدسحکم ورود گر -
 و عدم آن تأثیربررسی حکم ورود گردشگران غیر مسلمان به اماکن مقدس با فرض احتمال  -
 ذاهب اسالمیممنظر فقهاي  بررسی شرایط حیوان قربانی حج و ذابح و زمان و مکان ذبح و نیابت در آن از: شرایط قربانی در فقه مقارن -



 

 

چه حـج   شود، چه حج استحبابی و چه حجۀ االسالم وحکام خاص کسی که براي اولین بار به حج مشرف میبررسی ا: صروره و احکام آن -
 نذري
 مثال آناه االحرام و بررسی قواعد فقهی مختص به باب حج و عمره مثل کل من مرّ بمیقات وجب علی: قواعد فقهی در باب حج و عمره -
 بمبانی فقهی توسعه اماکن مناس -
 ی امکان توسعه اماکن مناسک حج و عمره از منظر فقهبررسی مبانی فقه -
 ررسی مصادیق محرمات احرام از منظر فریقین: بمحرمات احرام در فقه مقارن -
 نی در حرم یا مکه یا مسجدالحرامهاي حقوقی مدبررسی مسئولیت: مسئولیت مدنی در سرزمین وحی -
 قسمتی از آن و وجوب قضاء آن و روش قضاءبررسی موارد بطالن حج یا عمره یا : موارد بطالن حج و عمره -
 مبررسی موارد تبدل حج تمتع به حج افراد و وظیفه شخص در مورد حجۀ االسال: موارد تبدل حج تمتع به افراد -
 بررسی موضوعی و حکمی مواقیت پنج گانه عمره و مکان احرام حج و ادنی الحل: مواقیت حج و عمره -
امثـال   و بدعت در حج و زیارت (با روش تهاجمی به بررسی موضوعی سنت: ارت از منظر فریقینشناسی سنت و بدعت در حج و زیموضوع -

 نماز تراویح و...) با نگاه به نظر فقهاي فریقین در مقابل وهابیت
 نذر در حج و احکام آن بررسی مصادیق و احکام نذر در حج از قبیل احکام حج نذري، احرام با نذر  -

  )شناسی ارشدو کار 3سطح (نامه ا پایانب. موضوعات در حد کتاب ی
 احکام سعی: بررسی زمان سعی، سعی در طبقات مختلف، در مسعاي جدید، زیاده، شک و قطع سعی -
 احکام رمی: بررسی زمان، مکان و روش رمی و خصوصیت سنگریزه و محدوده جمرات -
 هاحکام فقهی مکه و مدینه: بررسی احکام فقهی مختص به شهرهاي مکه و مدین -
 بررسی پوشش مردان در فقه مقارن: بررسی حکم اضطباع و مشروعیت آن و تفاوتهاي شیعه و سنی -
 بررسی شرطیت پوشش زنان در صحت طواف : بررسی حکم وضعی و تکلیفی پوشش زن در طواف -
 بررسی فقهی تعیین نیمه شب شرعی: بررسی روش تعیین نیمه شب و اثر آن بر وقوف در مشعر و منا -
 ال در حج و عمره (بررسی حکم وضعی و تکلیفی عدم رعایت ترتیب اعمالترتیب اعم -
 مواالت بین طواف و نماز آن (بررسی شرطیت مواالت بین طواف و نماز آن) -
 واجبات احرام در فقه مقارن (بررسی احکام احرام از منظر فریقین) -

  و دکترا) 4ج. موضوعات در حد مقاله (سطح 
 ف: مالك صحت و حکم معذور در قرائت صحیحاحکام صحت قرائت در نماز طوا -
 احکام عمره مجدد (ازحیث احرام، فاصله زمانی، از طرف خود یا دیگري، از طرف چند نفر) -
 احکام فقهی تربت امام حسین ع (خوردن، هتک حرمت، استحباب همراه داشتن و سجده بر آن) -
 گر معذور شد محل شود)کند که ااشتراط تحلل در احرام (حکم کسی که اول احرام شرط می -
 از منظر فریقین (بررسی سند و داللت آن در قبال وهابیت)» ال تشد الرحال«بررسی فقهی روایت  -
 بررسی فقهی مشروعیت شهادت ثالثه در اذان و اقامه (حرمت یا استحباب، در اذان یا به طور مستقل) -
 ر این موارد)تغلیظ دیه در حرم و ماههاي حرام (بررسی حقوقی بیشتر شدن دیه د -
 حکم جماعت در نماز طواف :مشروعیت به جماعت خواندن نماز طواف مطلقا یا در صورت عذر -
 حکم جمع بین دو نماز از منظر فریقین :جمع بین ظهر و عصر رجحان، رخصت یا حرمت -
 حکم فقهی ترفیع کعبه :مشروعیت باال بردن دیوار کعبه و افزایش ارتفاع آن -
 عصومین: حرمت یا کراهت یا جواز نماز پشت به قبر معصومحکم نماز پشت به قبر م -
 شرطیت ختان در صبی: حکم وضعی و تکلیفی شرطیت ختان در صبی ممیز و غیر ممیز -
 اي در مسجدالحرام: حکم نماز در مسجدالحرام به صورت دایره و در مقابل امام جماعتنماز استداره -

  رشد)شناسی او کار 3د. موضوعات در حد مقاله (سطح 
 احکام سجده در فقه مقارن -
 حکم ساخت بناء بر روي قبور -
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 روزه مسافر در مدینه منوره -
 سجده بر قبر معصومین -
 کیفیت تقصیر -
 محاذات زن و مرد در مسجدالحرام -
 نماز جماعت در مطاف -

 گروه کالم و معارف
  الف: موضوعات مصوب شوراي پژوهشی که هنوز مجري ندارد

  دیشمندان اسالمی و وهابیتشناسی تفسیر آیات توحیدي از منظر انروش -
  .نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه تفسیر و همچنین نقد وهابیت باشد -
  قی، میان توحید ربوبی و الوهی در اندیشه مسلمین و وهابیتمقایسه تطبی -
  .نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه کالم و همچنین نقد وهابیت باشد -
  مخالفت ابن تیمیه و وهابیت با سلف -
  .نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه نقد وهابیت باشد -
  جهود علماء الحنابله فی الرد علی الوهابیه -
  .اید به زبان عربی تولید شود و نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه وهابیت باشداثر ب -
  جهود علماء الشافعیه فی الرد علی الوهابیه -
  .اثر باید به زبان عربی تولید شود و نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه وهابیت باشد -
  جهود علماء المالکیه فی الرد علی الوهابیه -
  .زبان عربی تولید شود و نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه وهابیت باشد اثر باید به -
  جهود علماء الزیدیه فی الرد علی الوهابیه -
  .تولید شود و نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه وهابیت باشد اثر باید بهزبان عربی -
  جهود علماء الحنفیه فی الرد علی الوهابیه -
 .ی تولید شود و نویسنده باید داراي آثار علمی در حوزه وهابیت باشداثر باید به زبان عرب -

 ب: موضوعات پیشنهادي گروه
  ست.ببینید. در زیر تنها فهرست موضوعات آورده شده ا اینجا اطالعات تکمیلی و توضیحاتی درباره این موضوعات را از

 (پایان نامه)		ظر مسلمانان و وهابیانجایگاه عقل از من -
 (پایان نامه)	اهل بیت (ع) از منظر مسلمانان و وهابیان -
 داللت آیه تطهیر بر عصمت اهل بیت (ع) با رویکرد رد شبهات وهابیت(مقاله) -
 (پایان نامه)	بررسی تطبیقی اراده الهی از منظر فریقین و وهابیت -
 		(پایان نامه)	د پاسخ به شبهات وهابیت)بررسی اراده الهی از منظر شیعه (با رویکر -
 پژوهشی) -(مقاله علمی	شود؟آیا ایمان مانع لعن مرتکب کبیره می -
 	ژوهشی)پ -(مقاله علمی	ادله مشروعیت ایمان به ائمه (ع)، با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت -
 	(مقاله)	اتهام مرجئی بودن امامیه و پاسخ آن -
 (پایان نامه)		وم محبت اهل بیت (ع)الزامات وهابیت بر قائلین به لز -
 	(مقاله)	ثواب آخرت بر اساس ایمان نه اسالم -
 	(مقاله)	امامیه و ایمان به مالئکه -
 	(کتاب)	امامیه و ایمان به کتب آسمانی -
 	(مقاله)	شیعه و ایمان به پیامبران -
 (مقاله)		بداء و صفات الهی -
 		(مقاله)		قرآن و روایات و مسأله بداء -



 

 

 (مقاله)	بداء و علم امام -
 کتاب یا پایان نامه)(		»من مات و لم یعرف امام زمانه...«نقد شبهات حدیث  -
 		هابیان و مسأله تأویل صفات(پایان نامه)و -
 	دالئل بطالن تأویل از منظر وهابیان و پاسخ آن(پایان نامه) -
 (کتاب یا پایان نامه)	عصمت ائمه و اختالف و تناقض در رفتار آنان -
 		(مقاله)	ه تجسیم با رویکرد پاسخ به اتهامات وهابیتاهل بیت (ع) و مسأل -
 	(پایان نامه)	شیعه و مسأله تجسیم با رویکرد پاسخ به ادعاي وهابیت -
 (مقاله) اهل بیت (ع) و مسأله تعطیل صفات -
  (مقاله) هاي توصیف خداي متعال به صفات سلبی از دیدگاه وهابیت و پاسخ آنآمدپی -
 (پایان نامه) رویکرد پاسخ به ادعاي وهابیت شیعه و مسأله تعطیل صفات با -
 (پایان نامه) رؤیت از منظر شیعه و سنی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت -
 (پایان نامه) رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت (ع) با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت -
 (پایان نامه) امامیه و مسأله علم الهی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت -
 (پایان نامه) م الهی از منظر شیعه با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیتکال -
 (مقاله) کالم الهی از منظر اهل بیت (ع) با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت -
 (کتاب یا پایان نامه) انکار والیت اهل بیت و شرك -
 (پایان نامه) وهابیان و مسأله بداء -
 (مقاله) موت اختیاري ائمه -
 (پایان نامه)	سبت به قرآن، سنت، اهل بیت (ع) و صحابه در مسأله تجسیماتهامات وهابیت ن -
 فلسفه تعیین امام از جانب خداوند در عین علم به عدم تبعیت مردم از آنان(مقاله) -
 ها(مقاله)انا مدینه العلم و علی باب«نقد شبهات حدیث  -
 لیله المبیت و فضیلت امام علی(مقاله) -
 (کتاب یا پایان نامه) ایشانرستگاري امام علی و شیعیان  -
 ) و افضلیت امام علی(مقاله)19آیه سقایۀ الحاج (توبه/ -
 ) و افضلیت امام علی(مقاله)12آیه نجوي (مجادله/ -
 معنا و مصادیق عبادت از نظر وهابیت و نقد آن(مقاله علمی پژوهشی) -
 وهابیون و ادعاي محبت به اهل بیت؟(کتاب) -
 (رساله علمی) د افعالی، عبادي و ربوبیعدم تنافی تصرّفات اولیا با توحی -
 تخصیص شرك(کتاب) وهابیت و -
 (مقاله علمی پژوهشی) اقسام توحید وشرك در قرآن ونقد تقسیم بندي وهابیت -
 تناقضات وهابیون در ادعاي مالزمه بین توحید ربوبی وعبادي(مقاله علمی پژوهشی) -
 )3شرك مشرکان عصر جاهلیت؟(پایان نامه سطح -
 )رساله سطح چهار( ید فی منهج الوهابیالیثبت التوح -
 )3سطح یا رساله–پژوهشی  -(مقاله علمی حیات وادراك ارواح از منظر قرآن وسنت -
 (مقاله علمی پژوهشی) مرز غلو وتعظیم انبیا واولیا -
 کتاب یا رساله سطح چهار)( بررسی ادعاي وهابیت در خصوص فقدان نص در باره امامت -
 علمی) ائمۀ و والیت تشریعی(رساله -
 (مقاله علمی پژوهشی) هل االیمان باالئمه من ارکان االیمان؟ -
 نواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت -
 (کتاب) مبانی قرآنی وحدیثی برائت از مشرکان -
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 ا رسالهی-(مقاله علمی پژوهشی): گري درعصر نوگراییوهابیت وپارادوکس سلفی -
 شرك الحاکمیه والطاعه(مقاله علمی پژوهشی) -
 (کتاب) لی از فرایند تقابل وهابیت با شیعهتحلی -
 یا مقاله) -(کتاب آیا لعن وسب صحابه مجوز تکفیر و قتل است؟ -
 آیا شرك تخصیص بردار است؟ -
 (کتاب) تناقضات وهابیت -
 الشیعۀ تفضل الوالیۀ علی التوحید -
 مطاعن وهابیت به پیامبر واولیاء دین -
 نقش وسائط در امور معنوي -
 هل سنت در باره شیعه(کتاب)اعتقاد عالمان بزرگ ا -
 الخصائص الربوبی(مقاله علمی پژوهشی) -
 (مقاله علمی پژوهشی) آیا خواندن غیر خدا عبادت است؟ -
 (مقاله) ادعاي عدم کفایت شهادتین براي مسلمان بودن -
 (کتاب) منزلت وحقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه کتاب و سنّت و وهابیت -
 شی)(مقاله علمی پژوه اتهام پرستش اولیاء -
 نقد روش وهابیت در نقل و نقد دیدگاه مخالفان -
 (مقاله) تبیین معناي واقع نشدن اخبار امامان -
 (کتاب) اندیشه مهدویت شیعه -
 (مقاله) فلسفه مهدویت -
 فلسفه مهدویت شیعه (مقاله) -
 (کتاب) هاي اندیشه مهدویتآسیب -
 (پایان نامه) دلیل قرآنی مهدویت -
 (مقاله) دلیل قرآنی مهدویت شیعه -
 لیل روایی مهدویت(پایان نامه)د -
 (مقاله) دلیل روایی مهدویت شیعه -
 شخص خاص بودن امام مهدي(مقاله) -
 (کتاب) مهدویت شیعه -
 نام امام مهدي (عج) (کتاب) -
 حرمت بردن نام امام مهدي(عج) (مقاله) -
 کنیه امام مهدي(عج) (مقاله) -
 خاندان امام مهدي(عج) (کتاب) -
 له)اوصاف ظاهري امام مهدي(عج) (مقا -
 فضائل و مقامات امام مهدي(عج) (کتاب) -
  اثبات وجود و امامت امام مهدي(عج) (کتاب) -
 برهان لطف براي اثبات وجود امام مهدي(عج) (پایان نامه) -
 برهان نظام -
 احسن براي اثبات وجود امام مهدي(عج) (مقاله)  -
 دلیل نقلی اثبات وجود امام مهدي(عج) (پایان نامه) -
 ام مهدي(عج) (پایان نامه)اثبات تاریخی وجود ام -
 اثبات والدت امام مهدي(عج) (پایان نامه) -



 

 

 (مقاله) چگونگی رشد امام -
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  معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقالب اسالمی .5
  شناسی سیاسی و اقتصادالف) گروه جامعه

  1384-1368ی ایران با بررسی تحوالت گري اجتماعی در جمهوري اسالممطالبه -
  آموزشی کشور در اسناد النه جاسوسی امریکا نفوذ فرهنگی در نهادهاي -
  اول انقالب اسالمی هاي اقتصادي در دههبررسی سیاست -
 دوم انقالب اسالمی هاي اقتصادي در دههبررسی سیاست -
  نقش سپاه پاسداران در تثبیت انقالب اسالمی -

  ب) گروه مطالعات تاریخی انقالب اسالمی
 68تا  57ها از سال لتواکاوي مواضع و دیدگاه امام در خصوص دو -
 بررسی چهار دولت پایانی رژیم پهلوي -
 واقعه سینما رکس آبادان و تاثیر آن بر روند تحوالت انقالب اسالمی -
 15تاریخ تحوالت جلد  -
 84تا  57هاي دانشجویی از شناسی تشکلجریان -
 آیت اهللا روح اهللا کمالوند -
 دنیا هاي بزرگمقایسه انقالب اسالمی با چهل سالگی انقالب -

  ايگروه تاریخ منطقه		ج)
 نقش استان سیستان و بلوچستان در انقالب اسالمی -
  نقش استان مرکزي در انقالب اسالمی -
  نقش استان بوشهر در انقالب اسالمی -
  نقش استان هرمزگان در انقالب اسالمی -
  نقش شهر تهران در انقالب اسالمی -
  نقش استان کردستان در انقالب اسالمی -

  ژوهی انقالب اسالمیپگروه آینده	د)
  پژوهی در خصوص انقالب اسالمیآینده -
  تحلیل پیام گام دوم -

  گروه اندیشه سیاسی و حقوق	هـ)
  (واگذار شد)	هاي مهندس بازرگانمبانی فکري و اندیشه	 -
  		اهداف دولت در اندیشه سیاسی امام و مقایسه آن با دولت مدرن -
  ايمینی و امام خامنهنظام قدرت مبتنی بر نصرت الهی در اندیشه امام خ	 -
  	کارآمدي نظام سیاسی دینی در اندیشه امامین انقالب اسالمی	 -
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماموریت انقالب اسالمی در تمدن نوین اسالمی -
  ب اسالمیاي نهادهاي تاسیسی بعد از پیروزي انقالمبانی اندیشه -
  	)1357-1368جمهوري اسالمی ایران (تحلیل حقوقی و سیاستگذاري نهادهاي امنیتی در  -
  

  موسسه فرهنگی هنري مرکز اسناد انقالب اسالمی
  اهللا سلحشورزندگینامه مرحوم فرج -
  االسالم کردستانزندگینامه شهید شیخ -
  هاي مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادي)نفوذ (ابعاد و حوزه	 -
  بع اقتصادي)سازمان مجاهدین خلق (معرفی و تبیین شاخه نظامی و تامین منا	 -



 

 

  بررسی عملکرد عباس زریباف	 -
  ایکسزندگی و مبارزات مالکوم -
  اهللا سید محمود هاشمی شاهروديزندگینامه مرحوم آیت -
  نظام فکري لیبرال -
  هاي سیاسی و احزاب وابستهسرنوشت جناح -
 سرودهاي انقالب اسالمی -
  

  معاونت تاریخ شفاهی
  گروه خاطرات		الف)
  پورمحمدتقی امان -
  اصلمیاصغر ابراهی -
  محمدرضا رحیمی -
  اصغر سلطانیهعلی -
  کرمحسین اله -
  محسن مجتهد شبستري -
  عطارمهندس علیرضا شیخ -
  مجتبی امانی -
  آئینمحسن پاك -
  فواد کریمی -
  مسیح مهاجري -

  گروه تاریخ شفاهی	ب)
  تاریخ شفاهی تأسیس نهضت سواد آموزي -
  اي)اي (مذاکرات هستهتاریخ شفاهی پرونده هسته -
  ن فجر اسالمتاریخ شفاهی سازما -
  اهللا حائري شیرازيتاریخ شفاهی زندگی و مبارزات آیت -
  تاریخ شفاهی تأسیس کمیته امام خمینی (ره) -
  تاریخ شفاهی تأسیس مدرسه دخترانه رفاه -
  تاریخ شفاهی اولین سفرا، اولین مبلغان انقالب اسالمی -
  

  معاونت اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقالب اسالمی
  تیر به روایت اسناد 7انفجار  پرونده -
  شهید مصطفی چمران به روایت اسناد قبل و بعد از انقالب -
  شهید مرتضی آوینی -
  گروهیسازمان مجاهدین انقالب به روایت اسناد درون -
  گویاسازي و مستندسازي	–	مشروح مذاکرات شوراي انقالب (مجلد اول و دوم) -
  1360شهریور  8پرونده انفجار  -
  به روایت اسناد 1361س از پیروزي انقالب وضربه به آن در سال تشکیالت مرکزي حزب توده پ -
  اتحادیه مبارزان کمونیست به روایت اسناد -
  شهید مهدي عراقی -
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  به روایت اسناد 4عملیات کربالي  -
  به روایت اسناد 1378تیر  18هاي آشوب -
  عملکرد شاهپور بختیار پس از پیروزي انقالب به روایت اسناد -
 )1365 -1367یج فارس (نبرد با آمریکا در خل -
  شهید عبدالکریم هاشمی نژاد به روایت اسناد -



 

 

  بانک دي  .6
 شتریانآسیب شناسی فرهنگ کار موجود در شعب و ستاد بانک دي و شناسایی مولفه هاي فرهنگ کار مطلوب از منظر م -
 شناسایی مولفه هاي فرهنگ کار مطلوب در بانک دي از منظر ذینفعان -
 دي ري منابع انسانی در بانک دي و اندازه گیري ریسک و بازده سرمایه انسانی بانکطراحی الگوي سرمایه گذا -
 طراحی نظام جامع سالمت بانک دي بر اساس استانداردهاي جهانی -
 طراحی الگوي انگیزش کارکنان و مدیران در بانک دي -
 اثربخش در بانک دي communication planطراحی برنامه ارتباطی -
 و رفتاري در بانک دي طراحی ارزش هاي کاري -
 طراحی خدمات رفاهی با رویکرد سبد انتخابی -
 دي ه موردي بانکمطالع –بررسی اثربخشی نظام مدیریت استعدادها در بانک دي و طراحی سیستم انگیزشی استعدادهاي سازمانی  -
 بررسی رابطه شایستگی هاي روساي شعب و عملکرد شعب بانک دي -
نـک  ي بامطالعـه مـورد   -و ستاد بانک دي و شناسایی عوامل موثر بر احساس عدالت سازمانی سنجش سطح عدالت سازمانی در شعب -

 دي
 طراحی الگوي ارزیابی تعالی فردي در بانک دي با رویکرد انتخاب کارمند ممتاز -
 طراحی الگوي سبک زندگی کاري مطلوب در بانک دي -
 وبهترین الگ ش رضایت شغلی کارکنان بانک دي بر اساسبررسی و مقایسه الگوهاي مختلف سنجش رضایت شغلی کارکنان و سنج -
 طراحی الگوي مطلوب حسابداري منابع انسانی در بانک دي -
 طالعه موردي بانک ديم -آسیب شناسی نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی -
 بررسی چالش هاي پیاده سازي نظام انجمن هاي خبرگی در بانک دي -
 ستاد و شعب بانک دي و عوامل موثر بر تدوین ارزش هاي سازمانیسنجش ارزش هاي سازمانی هاي سازمانی در  -
 طراحی الگوي مطلوب مدیریت باشگاه کارکنان در بانک دي -
 طالعه موردي بانک ديم -طراحی الگوي مطلوب توسعه فردي  -
 طراحی ابزارهاي بانکی براي بنگاه هاي کوچک و متوسط -
 طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دي -
 یه مدل پویا براي محاسبات مالی طرح هاي بانکیارا -
 طراحی محصوالت و خدمات جدید بانکی مبتنی بر درآمدهاي کارمزدي -
 بررسی ورود بانک به سرمایه گذاري در حوزه فین تک و استارتاپ ها -
 هاي مربوط به ارزهاي دیجیتالی و مجازي (بالك چین)هاي تامین مالی طرحبررسی پروژه -
 اي براي ابزارهاي مالی پر ریسکبیمه ارائه محصوالت -
 قیمت و ارائه الگوي مناسبشناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان -
  بررسی راهکارهاي جذب درآمدهاي غیرمشاع -
 شناسایی روش هاي نوین ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباري بر اساس نیاز سنجی مشتریان -
یص نفـوذ  صنوعی (یاد گیري ، تحقیق شبکه هاي عصبی ) در حـوزه هـاي کشـف تقلـب وتشـخ     به کارگیري الگوریتم هاي هوش م -

 هاوامنیت پایانه
 استراتژي تنوع درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک -
 تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتري به منظور بخش بندي و مدیریت سودآوري مشتریان -
 و تجربه هاي موفق دنیا بررسی راهکارهاي نوین و موثر وصول مطالبات -
 ارائه الگویی جهت تعیین ترکیب بهینه پرتفوي مصارف -
 بررسی تجربیات بانکهاي خارجی و شناسایی نوآورهاي نوین تامین مالی اسالمی -
 پیش بینی آینده صنعت بانکداري و ارائه راهکارهاي عملیاتی -
 یا وارائه الگویی براي بانک ديبررسی الگوي هاي توسعه بانکداري جامع(اختصاصی،شرکتی،خرد) در دن -
 تدوین راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانکداري باز بانک دي -
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 (CSR تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی  -
 امنیت بانکداري در بستر شبکه هاي اجتماعی -
 راهکار هاي مقابله با بد افزارهاي بانکی -
 ططراحی ابزارهاي بانکی براي بنگاه هاي کوچک و متوس -
 طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دي -
 ارایه مدل پویا براي محاسبات مالی طرح هاي بانکی -
 طراحی محصوالت و خدمات جدید بانکی مبتنی بر درآمدهاي کارمزدي -
 بررسی ورود بانک به سرمایه گذاري در حوزه فین تک و استارتاپ ها -
 (... ارزهاي دیجیتالی و مجازي (بالك چین وبررسی پروژه هاي تامین مالی طرح هاي مربوط به  -
 اي براي ابزارهاي مالی پر ریسکارائه محصوالت بیمه -
 قیمت و ارائه الگوي مناسبشناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان -
  بررسی راهکارهاي جذب درآمدهاي غیرمشاع -
 ر اساس نیاز سنجی مشتریانشناسایی روش هاي نوین ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباري ب -
یص نفـوذ  به کارگیري الگوریتم هاي هوش مصنوعی (یاد گیري ، تحقیق شبکه هاي عصبی ) در حـوزه هـاي کشـف تقلـب وتشـخ      -

 هاوامنیت پایانه
 استراتژي تنوع درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک -
 دآوري مشتریانتجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتري به منظور بخش بندي و مدیریت سو -
 بررسی راهکارهاي نوین و موثر وصول مطالبات و تجربه هاي موفق دنیا -
 ارائه الگویی جهت تعیین ترکیب بهینه پرتفوي مصارف -
 بررسی تجربیات بانکهاي خارجی و شناسایی نوآورهاي نوین تامین مالی اسالمی -
 پیش بینی آینده صنعت بانکداري و ارائه راهکارهاي عملیاتی -
 الگوي هاي توسعه بانکداري جامع (اختصاصی،شرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی براي بانک ديبررسی  -
 تدوین راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانکداري باز بانک دي -
 CSR تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی  -
 امنیت بانکداري در بستر شبکه هاي اجتماعی -
  انکیراهکار هاي مقابله با بد افزارهاي ب -
 تأثیر تحریم هاي ثانویه بر روابط کارگزاري خارجی -
 تأثیر چند نرخی شدن ارز بر حجم عملیات ارزي بانک دي -
 راه هاي جذب مشتریان جدید با توجه به اعمال تحریم هاي ثانویه -
 چیست؟ OFAC با توجه به تحریم بانک دي بر اساس اطالعات غیر واقعی ، راه هاي برون رفت از تحریم -
 سیاست هاي ارزي بانک مرکزي بر دارایی ها و بدهی هاي بانک مرکزيآثار  -
 علل عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی توسط کارکنان بانک -
 شیوه هاي اعمال نظارت در بانک هاي خصوصی و دولتی -
 آسیب شناسی علل بروز تخلف و تقلب در شبکه بانک -
 لکردي بانکهاهاي عمبررسی تاثیر کیفیت رسیدگی به شکایات بر شاخص -
 آسیب شناسی اشتباهات پر تکرار در سطح شعب بانک و راهکارهاي کاهش آنها -
 عوامل موثر در حفظ حقوق بانک در ارتباط با قراردادهاي منعقده با شرکت هاي تابعه -
  روش ها و سیستم هاي نظارتی در نظام بانکی کشورهاي درحال توسعه -
 ري بدون ربا در بانک ديشناسایی عوامل کلیدي موفقیت اجراي بانکدا -
 انک ديببررسی و تعیین رویکردها و راهکار هاي تعمیق بینش و باور هاي ذي نفعان در تحقق بانکداري اسالمی در  -
 ارزیابی اثربخشی آموزش بانکداري اسالمی در بانک دي -



 

 

ـ  ذینفع واقعی هاي پیش رو در شناساییها و چالشارزیابی اثر بخشی نقش فناوري هاي نوین در ایجاد فرصت - ا مبـارزه بـا   در ارتباط ب
 پولشویی و تامین مالی تروریسم

 بررسی ابعاد کیفري جرم تامین مالی تروریسم -
 فرآیند توزیع تا اعالم وصول -
 نک دي)واکاوي مخاطرات و بحران هاي نظام بانکی و ارائه الگوي اجرایی مدیریت رسانه اي آن (مطالعه موردي با -
 انک ديسنجش اثربخشی تبلیغات ب -
 جهت شخصی سازي پیام، محتوا، خدمات و محصوالت SME’s شناخت و طراحی پرسوناي مشتریان بانک دي در حوزه -
 یک)اري الکترونپیاده سازي و شناسایی فرصت هاي بهبود مدیریت تجربه مشتریان در بانک دي (مورد مطالعه؛ شعب یا بانکد -
 ک ديبا رضایت، وفاداري و ریزش مشتري در بان (customer effort score) بررسی رابطه میان شاخص تالش مشتري -
 رسانه اي –شناخت عادات رسانه اي گروههاي مختلف مشتریان بانک دي با هدف تدوین استراتژي ارتباطی  -
 (bcm) نگاشت شبکه تداعی هاي برند بانک دي نزد مشتریان با استفاده از نقشه مفهومی برند -
 ان شاخص هاي آن در صنعت بانکداري (مورد مطالعه: بانک دي)ممیزي برند و بررسی روابط می -
 براي بانک دي با تاکید بر تفاوتهاي ادراکی ذي نفعان (Reputation) طراحی مدل شهرت -
 ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک -
 ریسکتجزیه وتحلیل وارزیابی ریسک فعالیت هاي بانک دي و ارائه الگویی بومی به منظور مدیریت  -
 ارزیابی میزان ریسک پذیري هر یک از دارائیهاي مالی در اثر نوسانات بازار وارزش پول -
 ارائه مدلی جامع از ارزیابی ریسک هاي مختلف بانک دي -
 شرکتها ا سطح شعب وتدوین الگوریتم استاندارد اعالم درخواست تا ابالغ و اجراي نظارت برحسن اجراي تصمیمات هیأت مدیره ت -
 نیاختصاصی براي هیأت مدیره و مدیریت دفتر هیأت مدیره ،با رویکرد چابکی سازما DAShboarding لارائه مد -
 تامین مالی اسالمی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه رهن ثانویه -
 تعیین مدل بهینه سازي پویاي پرتفوي سرمایه گذاري بورسی با احتساب هزینه معامالتی -
 هینه سرمایه گذاري هاي بورسی و غیربورسی در بانکهاي داخلیتعیین نسبت ب -
 اندازه گیري ارزش در معرض خطر سرمایه گذاري هاي بانک و راهکارهاي مینیمم سازي -
 (Open Banking)بانکداري باز -
 تحلیل پیشرفته، هوش مصنوعی، یادگیري ماشین -
 ، گجت هاي هوشمند، تجهیزات پوشیدنیرابط هاي تعاملی مشتریان(چت بات، رابط هاي صوتی تلفن همراه) -
 فناوري بالکچین، قراردادهاي هوشمند -
 طراحی الگوي نوآوري بومی بانک دي بر اساس وضعیت موجود -
 طراحی مدل افزایش درآمدهاي کارمزدي مبتنی بر بانکداري الکترونیک -
 طراحی زنجیره ارزش گروه مالی دي -
 ی ديبازشناسی مدیریت کاري و هلدینگ داري گروه مال -
 ورد بانک ديم -شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر پیاده سازي نظام مدیریت دانش در سازمانها -
 استقرار مدیریت دانش در بانک دي -
 ها) بر مبناي نیاز مشتریان این حوزه ها SME) بخش بندي کسب و کارهاي کوچک و متوسط -
 ها) SME اي کوچک و متوسط(طراحی کانال هاي ارتباطی با مشتریان حوزه هاي کسب و کاره -
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 صندوق علمی مشترك راه ابریشم .7
هـاي پژوهشـی مشـترك میـان محققـین ایرانـی و محققـین        در چهارمین سال اجراي خود، از فعالیت (SRSF) صندوق علمی مشترك راه ابریشم

 :کنددر قالب سه نوع فعالیت زیر حمایت می (CAS) آکادمی علوم چین
 ه، علوم آبر حمایت خواهد کرد: مواد پیشرفتمشترك: حداکثر از شش پروژه تحقیقاتی مشترك در دو زمینه علمی زیهاي تحقیق و توسعه پروژه

 مواد پیشرفته؛ علوم آب؛ مهندسی پزشکی شناختی؛ هاي تجدید پذیر؛ علومانرژي فناوري نانو؛: هاي مشتركبرگزاري کارگاه
توسط محقـق  ) CAS ایت از پژوهشگران و فناوران کشور (توسط محقق ایرانی) ونه به صندوق حمزمان و جداگاها باید به صورت همکلیه پروپوزال

هاي پیشنهادي که امکان آن دسته از طرح.هایی که فقط از یک جانب ارائه شده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفتچینی) ارائه شوند. درخواست
یرانی باید عضـو  امحقق اصلی .یت حمایت فراخوان قرار نخواهند گرفتچینی وجود داشته باشد، در اولوها در ایران و بدون مشارکت همکار اجراي آن

هاي زیرمجموعۀ آکادمی ها یا دانشگاههاي ایران بوده و محقق اصلی چینی نیز باید در یکی از پژوهشگاهها یا پژوهشگاههیأت علمی یکی از دانشگاه
ـ ی علـوم چـین   ولیت یافتن محقق چینی در بازه زمانی اعالم شده، از مؤسسات وابسته بـه آکـادم  علوم چین اشتغال داشته باشد. مسئ ر عهـده خـود   ب

هاي ایران بوده و محقق اصلی چینی نیز باید در یکی از ها یا پژوهشگاهمحقق اصلی ایرانی باید عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه.باشدپژوهشگر می
م شده، از مؤسسـات  لیت یافتن محقق چینی در بازه زمانی اعالرمجموعه آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد. مسئوهاي زیها یا دانشگاهپژوهشگاه
  .باشدبر عهده خود پژوهشگر می CASوابسته به

  



 

 

  شرکت آب خراسان رضوي .8
 تدوین بسته پیشنهادي براي اصالح قانون توزیع عادالنه آب با تاکید بر نوع مالکیت آب -
 ی)رات زیست محیطی صنایع سنگان خواف بر منابع آبی (به همراه مدل سازي آبهاي سطحی و زیرزمینارزیابی اث -
 مدل سازي ریاضی آبخوان هاي شمالی و جنوبی درگز با توجه به داده ها و اطالعات موجود -
 شوردیریت آب کمانونی امکان سنجی و ارائه راهکار جهت اعمال رویکردهاي مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهاي ق -
 ويتدوین دستورالعمل تعیین محل، ساخت و بهره برداري از ایستگاه هاي هیدرومتري در سطح استان خراسان رض -
 		کیازي هیدرولیستوسعه سامانه پیش بینی سیالب با استفاده از رویکرد پیش بینی هواشناسی، شبیه سازي هیدرولوژي و مدل  -
 نوب استان خراسان رضوي)جاعی در اقتصاد محلی مبتنی بر قنات (مطالعه موردي: آوري و پیوستگی اجتمآب، تاب -
 دن قیمت آبمطالعه و بررسی به منظور ارائه راه کارهاي در جهت کاهش تبعات اجتماعی و رفع معضالت حقوقی واقعی کر -
 توسعه بازي نرم افزاري در راستاي فرهنگ سازي مصرف مناسب آب -
 ن رضوي)هاي آبرفتی با توجه به داده ها و اطالعات موجود (مطالعه موردي: استان خراساتخمین عمر مفید آبخوان  -
 توسعه روش هاي تشخیص آلودگی به کمک رویکرد بیولوژیک در مخازن سدهاي آب شرب -
ي شـرکت آب  دمطالعه مـور آسیب شناسی نامنظمی برگزاري و راندمان پایین جلسات اداري ارگان هاي دولتی به همراه ارائه راهکار ( -

 منطقه اي خراسان رضوي)
می و کیفـی  یت پایدار کمطالعه چالش ها و ارائه راهکارهاي افزایش هماهنگی میان ارگان هاي مرتبط در صنعت آب در راستاي مدیر -

 	منابع آب
 توسعه سیستم هشدار سیالب با کمک اینترنت اشیاء -
 ن سنجی استان خراسان رضويکاربرد روش هاي نوین در ارزیابی و بهینه یابی شبکه بارا -
 تعیین توسعه اراضی در محدوده سازه هاي آبی در زمان ساخت و بعد از آن با کمک داده هاي سنجش از دور -
 اي غیر مجازارائه راهکارهاي حقوقی و اجتماعی به منظور تسریع در فرآیند شناسایی، بررسی و اقدامات قانونی چاه ه -
 	ازي در روستاهاي باالدست سدها در جهت کاهش آلودگی ورودي به مخازنمطالعه اجتماعی به منظور فرهنگ س -
 چالش ها و الزامات اجراي بودجه عملیاتی در شرکت (ارائه مدل اجرایی) -
 ي استان)موردي سدها بررسی هزینه به فایده پروژه هاي عمرانی (سازه اي) شرکت و مقایسه آن با شرایط ابتداي طراحی (مطالعه -
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  ان البرز    شرکت گاز است .9
  )طرح ریزي و استقرار فرآیند مدیریت تکنولوژي و نوآوري (بر اساس مدل هاي علمی -
  بررسی رفتارهاي نا ایمن در بین کارکنان شرکت گاز استان البرز -
 در سازمان HSE رتقاءفرهنگابررسی و ارائه راهکار استقرار مناسب دستورالعمل هاي ایمنی در پروژه هاي اجرایی با مد نظر قرار دادن  -
  زپژوهش در خصوص عدم رعایت مقررات و دستورالعمل ها ایمنی توسط پیمانکاران فعال در شرکت گاز استان البر -
 لبرزاشناسایی خطرات ارزیابی و آموزش مخاطرات بر مبناي ارزیابی ریسک با هدف فرهنگ سازي در شرکت گاز استان  -
 ن شرکت گاز استان البرز در بروز حوادثتجزیه و تحلیل اثرات ناشی از کار شیفتی کارکنا -
  وادثکارکنان شرکت گاز استان البرز در محیط کار و ارتباط آن با ح (FATIGUE) مطالعه و پژوهش در خصوص خستگی -
  بررسی زمینه توسعه و ارتقاي مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان البرز -
 برزاز استان الگد غیر عامل و شاخص هاي ارزیابی عملکرد در شرکت کندوکاو و پیشنهاد ساختار نوین مدیریتی بحران و پدافن -
  نگیزیشاتاثیر برگزاري جلسات دوره اي پرسش و پاسخ میان مدیران و کارکنان شرکت گاز استان البرز بر باال بردن  -
  بررسی زمینه هاي ارتقاي عملکرد شرکت گاز استان البرز در حوزه مسولیت اجتماعی -
  گاز استان البرز ارکنان شرکتن شفاف سازي روند توزیع پاداش ، مزایا ، امتیازات و نظام ارزیابی بر ایجاد اعتماد کبررسی ارتباط میا -
ازمان بـر  قـش خـود در سـ   بررسی تاثیر میزان شناخت کارکنان شرکت گاز استان البرز از جایگاه ، وظابف و اهـداف شـرکت و جایگـاه و ن    -

 کارکنان به سازمانافزایش احساس مسولیت شغلی و تعلق 
 بررسی تاثیر تغییرات مدیریتی بر روي فرهنگ سازمانی در شرکت گاز استان البرز -
ازمان بـر  قـش خـود در سـ   بررسی تاثیر میزان شناخت کارکنان شرکت گاز استان البرز از جایگاه ، وظایف و اهـداف شـرکت و جایگـاه و ن    -

 افزایش احساس مسولیت شغلی و تعلق کارکنان به سازمان
رد ، پیمـودن  گیـزه ، عملکـ  آسیب شناسی مربوط به تاثیر طراحی ساختار و رتبه هاي سازمانی و محدودیتهاي در نظر گرفته شده آن بـر ان  -

 مسیر شغلی و پیشرفت کارکنان شرکت گاز استان البرز با در نظر گرفتن باالرفتن سطح تحصیالت
  از استان البرزارائه مدلی جهت آموزش کارکنان پیمانکار در سطح شرکت گ -
  بررسی میزان اثر بخشی کیفی آموزش در سطح شرکت گاز استان البرز -
  ن صنعت گازر جامعه زناارتباط رفتار اجتماعی و ارزشهاي اخالقی با رضایت شغلی کارکنان ورزش شرکت گاز استان البرز با تاکید ب -
  استان البرز بررسی ارگونومیک و شرایط محیط کار بر سالمت زنان شاغل در شرکت گاز -
  العاتیبررسی سطح سواد رسانه اي کارکنان شرکت گاز استان البرز در مواجهه با تکنولوژي هاي نوین ارتباطی و اط -
 بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبري وقایع مرتبط با شرکت گاز استان البرز در مطبوعات و خبر گذاري ها -
  رکت گاز استان البرزنقش روابط عمومی در کاهش اثرات منفی شایعات در سطح ش -
  )ان البرزرکت گاز استشبررسی نقش زن و مرد در خانواده از منظر قانون و اجتماع و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردي  -
  بررسی عوامل انگیزشی موثر بر موفقیت هاي شغلی مادران کارمند شاغل در سطح شرکت گاز استان البرز -
 شاخص هاي توسعه جنسیتی استان البرز بررسی نقش صنعت گاز در بهبود -
 رزبررسی رابطه باورهاي جنسیتی و خود باوري در موفقیت هاي شغلی در کارکنان زن و مرد شرکت گاز استان الب -
  آسیب شناسی تبعیض هاي جنسیتی در میان بانوان شاغل در سطح شرکت گاز استان البرز -
اشـی از  ني و اجتمـاعی  سطح شرکت گاز استان البـرز (از دیـدگاه آسـیبهاي اقتصـاد    بررسی عوامل موثر بر سالمت روان بانوان شاغل در  -

  فرآیندها و محیط هاي کاري
تعلق کارکنان  وفزایش تعهد بررسی تاثیر میزان شناخت کارکنان از جایگاه ، وظایف و اهداف شرکت و جایگاه و نقش خود در سازمان بر ا -

  شکت گاز استان البرز
  سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان البرز مطالعه تاثیر شایعات -
  بررسی و اولویتبندي شاخصهاي ارزیابی تکریم کارکنان در سطح شرکت گاز استان البرز -
  تاثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان البرز -
  البرزتاثیر کار راهه شغلی در حفظ و نگهداشت نیروي انسانی در سطح شرکا گاز استان  -
  بررسی عوامل سازمانی موثر بر تعادل کار و زندگی و تحکیم بنیان خانواده کارکنان شرکت گاز استان البرز -
  )گاز استان البرز موردي شرکت تاثیر نقش هاي جنسیتی در خانواده ایرانی اسالمی از منظر قانونی و اجتماعی بر عملکرد سازمانی (مطالعه -



 

 

  مرتبط با آن در کارکنان شرکت گاز استان البرزسنجش رضایتمندي شغلی و عوامل  -
  بررسی رابطه باورهاي جنسیتی و خودباوري در عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان البرز -
رآیندها و محـیط  ی ناشی از فبررسی عوامل موثر بر سالمت روان زنان شاغل در شرکت گاز استان البرز ( از دیدگاههاي اقتصادي ، اجتماع -

  ).. و هاي کاري
  طراحی مدل مطلوب گردش شغلی با رویکرد افزایش پویایی و خالقیت کارکنان در شرکت گاز استان البرز -
  بررسی دیدگاه کارکنان نسبت به رعایت اصل شایسته ساالري در فرایند انتصابات شرکت گاز استان البرز -
ر شـرکت گـاز   یالت شاغل دعه نقش میانجی بر ارتقاء سطح تحصتاثیر طراحی ساختار و رتبه هاي سازمانی بر پیمودن مسیر شغلی با مطال -

 استان البرز
یتی در شـرکت  ي نوین مدیربررسی مقاومت احتمالی کارکنان در کلیه سطوح (کارشناس ، سرپرست و مدیران) در برابر پیاده سازي نظامها -

  گاز استان البرز
  رزه هاي جانشین پروري در شرکت گاز استان الببررسی رابطه بین شایستگی هاي عمومی مشاغل و اثر بخشی برنام -
  تعیین شاخصهاي کارآفرینی سازمانی و رتبه بندي آنها در شرکت گاز استان البرز -
  هیآسیب شناسی نظام فعلی سازماندهی در شرکت گاز استان البرز و تحلیل فاصله اي آن با نظام مطلوب سازماند -
  )هاي دولتی (مطالعه موردي شرکت گاز استان البرزعوامل موثر بر طراحی سازمان خالق در سازمان -
  ي ساختارشناسایی نارسایی ساختار هاي سازمانی شرکت گاز استان البرز و ارائه راهکارهاي الزم در راستاي چابکساز -
  راینديفبررسی امکان تغییر رویکرد سازماندهی ساختارهاي سازمانی شرکت گاز استان البرز از وظیفه اي و بخشی به  -
  هاي کرا آفرینی سازمانی و رتبه بندي آنها در شرکت گاز استان البرزعیین شاخصت -
  عوامل موثر بر طراحی سازمانی خالق در شرکت گاز استان البرز -
، الشـها چموانـع و   هـا، هاي شرکت، کاهش هزینـه تسهیل فعالیت( سپاري فرایندي بر عملکرد شرکت گاز استان البرزنقش استراتژي برون -

  )، تهدیدهاهافرصت
  هاي موثر بر حوزه توسعه منابع انسانی در شرکت گاز استان البرزشناسایی پارامترها و فرایند -
  ارائه مدل ارزشهاي سازمانی جهت شرکت گاز استان البرز -
  دفامکانسنجی و ارائه طریق به منظور بهبود مشخصات کمی و کیفی فراورده ها با توجه به مقتضیات بازارهاي ه -
  رائه مدل و ساختار سازمانی در راستاي افزایش و بهبود عملکرد شرکت گاز استان البرزبررسی و ا -
 بررسی و ارائه راهکارهاي افزایش کیفیت زندگی کارکنان شرکت گاز استان البرز -
جهـانی   وزبت شـعار ر بررسی ارتباط بین شایستگی هاي شغلی کارکنان (فنی ، عمومی ، روانشناختی) با میزان اسـترس شـغلی بـه مناسـ     -

  بهداشت حرفه اي در سطح شرکت گاز استان البرز
طح شـرکت  در سـ  2016ي ابررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی کارکنان با میزان استرس شغلی به مناسبت شعار روز جهانی بهداشت حرفه  -

  گاز استان البرز
در سطح شرکت گـاز   2016هانی بهداشت حرفه اي بررسی ارتباط بین سبک هاي مدیریتی و میزان استرس شغلی به مناسبت شعار روز ج -

  استان البرز
 2016 اشـت حرفـه اي  برسی ارتباط بین ویزگی هاي شخصیتی مدیران و کارکنان و میزان استرس شغلی به مناسبت شعار روزجهانی بهد -

  در سطح شرکت گاز استان البرز
سـطح   در 2016اي  لی به مناسبت روز جهـانی بهداشـت حرفـه   پژوهش در زمینه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و میزان استرس شغ -

  شرکت گاز استان البرز
حرفـه اي در   هـانی بهداشـت  جشناخت و طبقه بندي منابع تولید استرس و میزان تولید آن و انجام اقدامات اصالحی با توجه به شـعار روز   -

  در سطح شرکت گاز استان البرز 2016سال 
  ثو نقش آن در بروز حواد از دیدگاه بهداشت حرفه اي و ایمنی)ی در عملیات (زیابی خطاهاي انسانبررسی و ار -
  بررسی عوامل شغلی موثر بر مرخصی هاي استعالجی و غیبت هاي کارکنان شرکت گاز استان البرز -
 ارزیابی توازن کار و زندگی در بین کارکنان شرکت گاز استان البرز -
شرکت گاز  امپیوتري درکیت در وب و حمالت سایبري ، آسیب پذیري و تهدیدات شبکه هاي امنیت در فناوري اطالعات و ارتباطات ، امن -

  استان البرز



 37______________________________________________مدیریت نوآوري و کاربردي سازي علوم انسانی 

 

  تحلیل حقوقی بایسته هاي الزم جهت ارائه خدمات گاز رسانی -
 برزاز استان الالزامات حقوقی در ارتباط با معامالت دولتی با تاکید بر ضوابط حاکم بر مناقصات و مزایده ها در شرکت گ -
  اثیر فناوري اطالعات بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان البرزت -
ق بـا اصـل   البـرز مطـاب   تحلیل حقوقی ساختار و هنجاري دیوان عدالت اداري در مواجهه با چالشهاي حقوقی مرتبط در شرکت گاز اسـتان  -

  یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی
ي شـرکت گـاز   ردادهـاي جـار  ادها بر حقوق و تعهدات طرفین در زمان اجراي قراآثار حقوقی تغییر قانون و نظامات عمومی حاکم بر قرارد -

  استان البرز
  تحلیل میزان اثر بخشی جرائم و مجازات اخالل کنندگان در تاسیسات گاز کشور -
  جرائم کارمندان دولت اختالس و ارتشاء و میزان بازدارندگی آن در شرکت گاز استان البرز -
  البرز ن تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیري از جرائم اقتصادي در شرکت گاز استانبررسی جایگاه قانونی سازما -
  ا تاکید بر درآمدهاي عملیاتی و غیر عملیاتیب -رژیم حقوقی فعالیتهاي انتفاعی شرکت گاز استان البرز  -
  ینظام حقوقی حاکم بر حل اختالفات شرکت گاز استان البرز با سایر دستگاه هاي اجرائی استان -



 

 

  شهرداري مشهد .10
 ونقل همگانی از سفرهاي شهريساخت مدل دینامیکی به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در کاهش سهم حمل -
بررسی و تعیین شاخص هاي مدیریت ازدحام جمعیت در ایام خاص، اولویت بندي و ارائه دستورالعمل پیشنهادي: مطالعـه مـوردي عرصـه     -

 ن شهدا شهر مشهدمیدا
 ارزیابی عملکرد خطوط تاکسی شهر مشهد، ارایه راهکارهاي ساماندهی و بازطراحی شبکه تاکسیرانی -
 تدوین نقشه راه سرمایه گذاري در مشهد با رویکرد زیارت -
 بروزرسانی الیه ها و تهیه نقشه عوارض مکانی شهرداري مشهد -
 ارزیابی اجراي طرح پرداخت نقدي بهاي خدمات اتوبوسرانی و بازنگري آن -
 ي موضوعی (تم پارك) با رویکرد بازي، سرگرمی و تفریحی گردشگريتعریف بسته سرمایه گذاري در انواع شهرباز -
 صادي با تاکید بر فناوري هاي نوینبازمهندسی طرح جامع حمل و نقل درون شهري مشهد از منظر اقت -
 ارزیابی و آسیب شناسی و ارائه راهکاردر جهت نگهداشت گروه هاي داوطلب مدیریت بحران -
 تهیه شاخصها و معیارهاي مطالعات پدافند غیر عامل جهت طرحها و پروژه هاي شهرداري -
 تحلیل آماري مکانی آراء هیئت پارکینگ -
 تهیه نقشه تخلیه اضطراري محالت (شناسایی نقاط امن در سطح شهرمشهد در هنگام وقوع زلزله و در زمان بحران) -
 بررسی و انجام محاسبات ترافیکی و شبیه سازي شبکه رادیویی کلیه خطوط قطارشهري مشهد -
 رخصوص علل محکومیت شهرداري در موضوعات امالك و مستغالتآسیب شناسی و ریشه یابی د -
 ري مشهدارزیابی آسیب شناسی ساختمانها و دارایی هاي طبقه بندي شده شهردا -
 در خطوط قطار شهري TOD سنجی و مطالعات بازار احداث پروژه هايانجام مطالعات امکان -
 بررسی و شناسایی استانداردهاي کالن فرآیند برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداري مشهد -
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  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري .11
هاي تخصصی بین المللی مرتبط با گردشگري در جهان و بررسی ظرفیت هاي آنان براي حمایت هاي مـادي و معنـوي از   شناسایی سازمان -

  صنعت گردشگري ایران
  دستورالعمل حفاظت و مرمت فرش دستبافت -
  دستورالعمل حفاظت و مرمت تابلوهاي نقاشی با ابعاد بزرگ (نقاشی قهوه خانه اي) -
 -ر حـوزه امـوال منقـول تـاریخی    فرهنگی (یکسان سازي اصـطالحات رایـج د   -تهیه و تدوین و چاپ واژه نامه مصور اموال منقول تاریخی -

  ).. فرهنگی شامل نام انواع ظروف و
  تاریخی -مرمت از اشیاء چوبی منقول فرهنگیتهیه دستورالعمل حفاظت و  -
  دستورالعمل حفاظت، مرمت و نمایش پوشاك موزه هاي مردم شناسی -
  تاریخی منقول در حین و بعد از کاوش هاي باستان شناختی -تهیه دستورالعمل مستندسازي، حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی -
  هاهاي استاندارد و ضوابط حفاظتی مقابله با عوامل بیولوژیکی موجود در منسوجات و دست بافتهتعیین روش -
  تهیه دستورالعمل شیوه هاي بسته بندي و حمل و نقل آثار موزه اي -
هـاي محیطـی مخـرب    ارزیابی کنترل و دفع آالیندهها و تهیه راهنماي هاي محیطی مخرب آثار تاریخی در موزهدستورالعمل بررسی آالینده -

  هاآثار تاریخی در موزه
  هاهیه پروتکل مقابله با بحران براي موزهت -
سازي جهت ایجـاد کتابخانـه دیجیتـالی صـنایع دسـتی و اسـتفاده در       تدوین منابع آموزشی چند رسانه اي صنایع دستی در راستاي مجموعه -

 برگزاري دوره هاي آموزشی از راه دور
  هاي صنایع دستی در حال منسوخ شدن و منسوخ شدهتدوین کتاب، فیلم و منابع آموزشی صنایع دستی با اولویت رشته -
  آسیب شناسی مدیریت رویدادهاي ملی و بین المللی گردشگري در کشور -
 هاي بین المللی گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجی¬بررسی میزان اثر گذاري حضور ج.ا.ایران در نمایشگاه -
  هاي تبلیغاتی گردشگري در توسعه برند گردشگري کشورهاي مختلف¬چگونگی طراحی و مدیریت کمپین -
  ارزیابی ابزارهاي بازاریابی دیجیتال در جذب گردشگران به کشور -
  تبلیغاتی کشورهاي پیشرو در صنعت گردشگري دنیا و منطقههاي مطالعه تطبیقی در زمینه سیاست -
  اردسازي آموزشی مشاغل و خدمات مورد نیاز انواع تأسیسات گردشگرياستاند -
  هاي آکادمیک و مهارتی در دستیابی به جایگاه مطلوب در صنعت گردشگرينقش آموزش -
 تأثیر صنعت گردشگري در برندسازي و نفوذ فرهنگ ایرانی در جوامع جهانی -
  



 

 

 هاي علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمرکز مطالعات و همکاري .12
ICRP:	 منظـور تسـهیل ارتباطـات علمـی     جمهوري اسالمی ایران و به فناوري هاي پژوهشی وزارت علوم تحقیقات وباهدف ارتقاي کیفیت برنامه

کند در قالـب پـروژه مشـترك، تبـادالت علمـی      ها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشگران خارجی دعوت میمیان پژوهشگران فعال در دانشگاه
باشـد. در ایـن برنامـه در    هاي اجراي پژوهش مـی هزینه مین بخشی ازهاي مرکز در چارچوب این برنامه، تامابین صورت دهند. حمایتالمللی فیبین
ي طوبی و بـه صـورت آنالیـن تکمیـل و بـه      هاي پیشنهادي خود را از طریق سامانهنامهي زمانی مناسب پس از اعالم فراخوان، متقاضیان، طرحبازه

المللی و ارسال به داورهاي متخصص، نتیجه نهایی هـر  و بینهاي علمی پژوهشی محقق ایرانی نامه و رزومهکنند، پس از دریافت طرحمرکز ارائه می
  مابین اقدام نمایند.رساند، تا جهت انعقاد قرارداد فیبرنامه از طریق شوراي پژوهشی مرکز مصوب شده و به استحضار متقاضیان محترم می

ICARDلـی و ایرانـی مقـیم خـارج از     همکاري پژوهشگران بین المل توانند باکشور می پژوهشی داخل -ها و مراکز علمی : در این برنامه، دانشگاه
 هاي مشترك را تعریف و اجرا نمایند.کشور طرح

 هاي پژوهشی براي دو طرح مذکوراولویت
  چالش هاي ملی ایران برگرفته از سالنماي امنیت ملی به صورت کالن عبارتند از:

  سامان دهی نظام بهداشت و سالمت -
  عتیادمبارزه با مواد مخدر و ا -
  مدیریت بالهاي طبیعی از قبیل سیل و زلزله -
  افزایش نرخ بی کاري و زنان فارغ التحصیل -
  	تغییر الگوي زندگی خانوادگی -
  مقابله با تهدیدات و ارتقاء امنیت و تقویت ضریب امنیت کشور -
  تولید و صادرات نفت و گاز -
  مقابله با فسادهاي اجتماعی و اقتصاد -
  توسعه بخش گردشگري و توریسم -
  هاي با بار باال در کشورمقابله و درمان بیماري -
  هواي شهرهاي بزرگ چالش هاي زیست محیطی و اعم از آلودگی -
  تبعات قاچاق برعملکرد اقتصادي کشور -
  	تنوع بخشی به سبد محصوالتی صادراتی -
  تغییر و تحوالت جمعیتی -
  	تحوالت منطقه اي و جریانات افراطی -
  هاي روز جهانها و فناوريایهتعامل سازنده با جهان و جذب سرم -
  تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین -
 مقابله با فسادهاي اجتماعی و اقتصادي -
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  زیرمجموعه) هايشرکت آب و منابع مدیریت (شرکت وزارت نیرو  .13
  کشور آب بخش پرسنل آموزش جامع برنامه تدوین -
  طراحی و پیاده سازي نظام مدیریت دانش -
 پرسنل شغلی رضایت سنجش -
  انگیزش شغلی ارتقاء ارائه راهکارهاي و کشور آب بخش تمدیری -
 منابع مدیریت شناسی آسیب -
  انسانی نیروي اثربخشی و افزایش کارایی راهکارهاي ارائه و انسانی -
  شرکت انسانی نیروي بهره وري ارتقاي بر موثر عوامل بررسی -
  آب کشور بخش مدیریت بر اقتصادي کالن هاي سیاست آثار بررسی -
 برنامه ارائه و کشور مختلف مناطق شرایط مردم در مشارکت انگیزشی عوامل تحلیل و ارزیابی -
  )کشور آب بخش مدیریت در اجتماعی کارآمد تغییر ابزارهاي ارائه( موجود وضع بهبود جامع -
 جامع برنامه ارائه و مختلف مناطق شرایط مردم در مشارکت انگیزشی عوامل تحلیل و ارزیابی -
  )آب بخش مدیریت در اجتماعی تغییر کارآمد ابزارهاي رائه(ا موجود وضع بهبود -
  لرستان استان آب منابع مدیریت در مردمی مشارکت موانع تحلیل و بررسی -
  آب منابع پایدار مدیریت راستاي در آبی حل مناقشات جهت اجتماعی هاي پتانسیل از استفاده -
  کشور بخش آب مدیریت در تعارضات حل و نفعان منظر ذي از آب قوانین انیروزرس به یا تدوین، اصالح نیاز پیش اصول و راهکارها ارائه -
 وري بهره افزایش و کاري انگیزش ایجاد رویکرد با انسانی منابع مدیریت شناسی آسیب -
 

  اي گیالنشرکت آب منطقه -13-1
 و توسـعۀ  ایجـاد  بـر  تأکیـد  با آبی تأسیساتو  منابع از حفاظت و برداريبهره اجرا، ریزي،همبرنا در فرآیند نفعان ذي مشارکت ارتقاء -

 هاي مردمی تشکل و نهادها
  ایران آب مدیریت منابع شرکت -13-2

 کشور آب بخش آموزش پرسنل جامع برنامه تدوین -
 کشور آب بخش و سازمانی نهادي مدیریت ارزیابی -
 یانگیزش شغل ارتقاء ارائه راهکارهاي و کشور آب بخش پرسنل مدیریت شغلی رضایت سنجش -
 آب کشور بخش مدیریت بر کالن اقتصادي هاي سیاست آثار بررسی -
 بخش آب مدیریت در ضاتتعار حل و نفعان منظر ذي از آب قوانین روزرسانی به یا تدوین، اصالح نیاز پیش اصول و راهکارها ارائه -

 کشور
  کشور آب بخش یازهايمنظر ن از کشور عالی آموزش مراکز و پژوهشی آموزشی رویکردهاي و ها برنامه ارزیابی -

  
  اي خراسان جنوبیشرکت آب منطقه -13-3

 طراحی و پیاده سازي نظام مدیریت دانش -
  

  البرز ايآب منطقه شرکت -13-4
 انسانی نیروي اثربخشی و افزایش کارایی راهکارهاي ارائه و منابع انسانی مدیریت شناسی آسیب -
 

  اي بوشهرآب منطقه شرکت -13-5
  شرکت انسانی نیروي بهره وري ارتقاي رب موثر عوامل بررسی -
 

  اي خراسان رضويآب منطقه شرکت -13-6



 

 

 آب شـرکت  مـوردي  لعـه مطا( راهکار ارائه همراه به دولتی ارگان هاي اداري جلسات پایین و راندمان برگزاري نامنظمی شناسی آسیب -
  )رضوي خراسان منطقه اي

 کشور آب یریتمد قانونی در ساختارهاي آب منابع پیوسته هم به مدیریت اعمال رویکردهاي جهت راهکار ارائه و سنجی امکان -
  آب مناسب سازي مصرف فرهنگ راستاي در افزاري نرم بازي توسعه -
 

  مازندران ياآب منطقه شرکت -13-7
  شرکت سازي منظور توانمند به عملیاتی هاي وارائه راهکار موجود وضعیت بررسی -
 

  همدان ياآب منطقه شرکت -13-8
  وري افزایش بهره رویکرد با انسانی توانمندسازي نیروي و شناسی سیبآ -
 

  آذرباییجان غربی ياآب منطقه شرکت -13-9
  شرکت افزایش درآمدهاي جهت عملیاتی راهکارهاي -
 

  اي خوزستانآب منطقه شرکت -13-10
 ابزارهاي ارائه( موجود عوض بهبود برنامه جامع ارائه و کشور مختلف مناطق شرایط مردم در مشارکت انگیزشی عوامل تحلیل و ارزیابی  -

  )کشور آب بخش مدیریت در اجتماعی کارآمد تغییر
 

  اي سمنانآب منطقه شرکت -13-11
 کارآمد ابزارهاي ارائه( دموجو وضع جامع بهبود برنامه ارائه و مختلف مناطق شرایط مردم در مشارکت انگیزشی عوامل تحلیل و ارزیابی -

  )آب بخش مدیریت رد تغییر اجتماعی
 

  اي لرستانآب منطقه شرکت -13-12
  لرستان استان آب منابع در مدیریت مردمی مشارکت موانع تحلیل و بررسی -
 

  اي یزدآب منطقه شرکت -13-13
  آب منابع پایدار مدیریت راستاي در آبی حل مناقشات جهت اجتماعی هاي پتانسیل از استفاده -
 

  ناي اصفهاآب منطقه شرکت -13-14
  آب بحران به مربوط مسائل به نسبت پذیري شهروندان جامعه منظور به اي رسانه الگوي تدوین -
 

  اي کرمانآب منطقه شرکت -13-15
 وري بهره افزایش و کاري انگیزش رویکرد ایجاد با انسانی منابع مدیریت شناسی آسیب -
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 پاالیش گاز پارسیان .14
  حوزه منابع انسانی

 اسایی مولفه هاي نوآوري فناورانه در صنایع پاالیش گاز ایرانارائه الگویی به منظور شن -
 مدیریت زنجیره تامین تاب آور در صنایع پاالیش گاز ایران -
 آسیب شناسی سالمت اداري و سازمانی در صنایع پاالیش گاز ایران -
 آسیب شناسی نظام جبران خدمات -
 آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد -
 زمانی در سطح بنگاه و صنعت پاالیش گاز ایرانعوامل موثر بر کارآفرینی سا -
 ارائه الگویی براي تبیین مولفه هاي اخالق حرفه اي در صنایع پاالیش گاز ایران -
 راهکارهاي ارتقا توان رقابتی و رقابت پذیري در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 آسیب شناسی نظام برنامه ریزي و بودجه بندي و راهکارهاي اصالح آن -
 گویی به منظور ارتقا بهره وري متکی بر توسعه پایدارارائه ال -
 ز ایرانارائه الگویی براي گسترش تامین مالی فراسرزمینی (سرمایه گذاري خارجی و فاینانس) در صنایع پاالیش گا -
 شناسایی و رتبه بندي فاکتور هاي استرس شغلی -
 ند غیر عاملشناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط آسیب پذیر شرکت بر اساس اصول پداف -
 ارزیابی رابطه الگوهاي مسیر پیشرفت شغلی ( خطی ُ مارپیچی ُ ناپایدار و تخصصی) با بهره وري کارکنان -
 یان)یش گاز پارسبررسی رابطه سبک رهبري مدیران و رفتار ناایمن کارکنان در واحد هاي عملیاتی (مطالعه موردي شرکت پاال -
 SHERPA , HEART , THERTکنترل پاالیشگاه گاز پارسیان به روش شناسایی و بررسی خطاهاي انسانی در اتاق  -
 BBSارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهاي ناایمن با استفاده از تکنیک هاي ایمنی مبتنی بر رفتار  -
 در سازمان (مطالعه موردي شرکت پاالیش گاز پارسیان) HSEارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ  -
 از پارسیان)گارائه راهکار (مطالعه موردي شرکت پاالیش 		بر اختالالت اسکلتی و عضالنی کارکنانشناسایی عوامل موثر  -
و مسـتغالت و   گاه تعمیراتارزیابی پوسچر به روش اکرا و شیوع اختالالت اسکلتی و عضالنی با پرسشنامه نوردیک در بین کارکنان کار -

 انبار(مطالعه موردي شرکت پاالیش گاز پارسیان)
 ش مجازي و رضایتمندي از یادگیريآموز -
 مشتري		مدیریت ارتباط با -
 شرکت پاالیش گاز پارسیان		طراحی الگوي نظام سالمت کارکنان -
 عارضه یابی در روند تصمیمگیري و اجراي پروژه هاي خدماتی و فرهنگی در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 یانیش گاز پارسعالی سازمان بر بهبود عملکرد در شرکت پاالاستراتژیک و ت	بررسی میزان تاثیر اجراي برنامه هاي مدیریت -
 ز پارسیانکیفیت زندگی کاري کارمندان و ارائه راهکارهاي افزایش سطح کیفی زندگی کاري در شرکت پاالیش گا		بررسی -
 عارضه یابی و ارائه الگوي ارتقاء دانش در حوزه منابع انسانی در صنعت نفت -
 گیري نیرو در شرکت پاالیش گاز پارسیانعارضه یابی روند جذب و بکار -
 بررسی بهره وري کیفی و کمی پیمانهاي واگذار شده در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 بررسی مدل رهبري شرکت و ارائه بهترین مدل رهبري در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 موثربر انگیزش کارکنان شرکت پاالیش گاز پارسیان بر اساس تئوري هرزبرگ بررسی عوامل -
 xبررسی عوامل موثر بر قصد ترك خدمت کارکنان در شرکت  -
 شناسایی و رتبه بندي موانع یادگیري سازمانی در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 بررسی تاثیر تعادل فعالیتهاي زندگی و کاري بر عملکرد سازمانی -
 اولویت بندي عوامل زمینه ساز و تاثیرگذار بر پیاده سازي مدیریت استعداد در سازمان شناسایی و -
 سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت -
 بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی درشرکت پاالیش گاز پارسیان -



 

 

 انسانى و رتبه بندي آنهابررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع  -
 سی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهاي شرکت پاالیش گاز پارسیانبرر -
 شرکت شرکت پاالیش گاز پارسیان عالی مدیران گیریهاي در تصمیم حسابداري اطالعات نقش -
 شناسایی ورتبه بندي عوامل موثر چابکی سازمان، -
 شناسایی عوامل موثر بر فساد اداري و ارائه راهکار براي کاهش آن ، -
 سیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبناي دیدگاههاي جابجایی هدفآ -
 مطالعه و بررسی حدود مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی در شرکت -
 آسیب شناسی اجراي نظام مشارکت و پیشنهادات -
 خط مشی گذاري براي کاهش اثرات زیست محیطی -
 درجه 360الزامات استقرار نظام ارزیابی عملکرد  -
 شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنان -
 بررسی الزامات و محدودیت هاي پیاده سازي دورکاري -
 ضو در شرکت و نتایج آنع -تئوري مبادله رهبر عضو بر مبناي-شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر روابط رهبر -
 سازمانیبررسی چگونگی ارتباط، پیوند و همسوسازي بین اهداف فردي و  -
 بهینه کاوي فرآیند توسعه صنعت گاز در ایران با شرکت هاي مشابه بین المللی -
 بررسی مکانیزم هاي موجود براي توسعه سهم ایران از تجارت منطقهاي و جهانی گاز طبیعی -
 بررسی مدل هاي استخدام در شرکتهاي نفتی موفق (داخلی و خارجی) -
 تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان -
 طراحی الگوي توسعه شایستگی هاي اعضاء هیأت مدیره شرکت ملی گاز -
 شناسایی، تبیین و اولویت بندي عوامل ریسک مالی -
 ارزیابی و ارائه الگوي مناسب براي شناسایی، اندازه گیري و کنترل ریسک هاي مالی -
 شناخت چالشهاي پیش روي مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهاي مرتبط با آن -
 GRIمؤثر بر گزارشگري پایداري شرکت بر مبناي 		تبیین و اولویت بندي عوامل شناسایی، -
  در صنایع پاالیش گاز ایران		ارائه الگویی به منظور شناسایی مولفه هاي نوآوري -

  HSE حوزه فرایند و
 بررسی و بکارگیري ترکیبات نانو در خنثی سازي پسماندهاي حاوي ترکیبات مرکاپتانی -
حصـول  مقـدار آب در  زي فرآیند جداسازي در لخته گیرها و ظروف جداکننده واحدهاي تثبیت به منظـور کـاهش م  مطالعه و بهینه سا -

 تولیدي مطالعه موردي پارسیان
 آسیب شناسی مجوزهاي انجام کار در پاالیشگاه گاز پارسیان -
 مینا.کتیویتد آلواولکوالر سیو و مطالعه و ارایه نتایج جهت جایگزینی بستر سیلیکاژل برج هاي نم زدایی با م		مدلسازي ، -
ربـوط بـه   سبه ضـرایب م انجام مطالعات کتابخانه اي و بررسی آزمایشگاهی جاذب هاي متداول صنعتی موجود در پاالیشگاه براي محا -

 ,نیتروژن... H2S,CO2		معادالت ایزوترم وسینتیک جهت حذف بخارآب،مرکاپتان و گازهاي
 ،غشا جهت باالبردن ارزش حرارتی گاز طبیعی (فرایندهاي تبریدي،جذب سطحیاستفاده از روش هاي مناسب جداسازي  -
 بررسی فنی و اقتصادي بکار گیري نانو پوشش هاي عایق حرارتی در واحدهاي عملیاتی -
 ساخت نانو جاذب هاي مورد نیاز در فرآورش گاز مانند نم زدایی -
ظـور  ي نـوین بـه من  نم زدایی وامکان اسـتفاده از تکنولـوژي هـا   بررسی وشبیه سازي فیلترهاي ورودي وخروجی موجود در واحدهاي  -

 افزایش راندمان
 مطالعات امکان سنجی بازیافت جاذب هاي مورد استفاده در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 امکان سنجی استفاده از تکنولوژي هاي نوین در نمک زدایی از میعانات گازي پاالیشگاه گاز پارسیان -
ز االیشـگاه گـا  پترهاي غربال هاي مولکولی(پودر شدن وکلوخه شدن)در واحدهاي نـم زدایـی گـاز طبیعـی     بررسی عوامل تخریب بس -

 پارسیان
 تلفدر شرایط عملیاتی مخ Pebaاندازه گیري تراوایی بخار آب و هیدروکربنهاي سنگین تر از متان براي غشاي  -
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 Pebaجداسازي گازهاي اسیدي توسط غشاي  بررسی اثر بخار آب و هیدروکربن هاي سنگین بر روي رفتار تراوایی و -
 و بررسی رفتار تراوایی و جداسازي غشاي حاصلPebaایجاد یک پوشش اصالح کننده و محافظ بر روي غشاي  -
 H2Sو CO2جهت جداسازيPVDFو الیه هايPebaمدلسازي و شبیه سازي رفتار غشاي کامپوزیت از جنس -
 Adsimرایندهاي نمزدایی و مرکاپتان زدایی به نرم افزار تدوین و اتصال بانک اطالعاتی جهت شبیه سازي ف -
شـرایط عملیـاتی    رطوبت ازگاز طبیعـی در  CO2و H2Sبررسی عملکرد جاذبهاي زئولیتی جدید سنتز شده براي جداسازي مرکاپتان  -

 پاالیشگاه گاز پارسیان
ـ   رطوبـت از   CO2و H2Sهاي جدید سنتز شـده بـراي جداسـازي مرکاپتـان    MOFبررسی عملکرد - اتی گـازطبیعی در شـرایط عملی

 پاالیشگاه گاز پارسیان
طبیعـی در شـرایط    و رطوبت از گـاز co2و H2Sبررسی عملکرد جاذبهاي گرافنی (کربنی) جدید سنتز شده براي جداسازي مرکاپتان  -

 عملیاتی پاالیشگاههاي گاز کشور
 عه موردي )امکان سنجی تصفیه بیولوژیکی پساب امالح باال و حاوي مایعات گازي ( مطال -
 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش طول عمر جاذبهاي مورد استفاده در نمزدایی گاز طبیعی -
 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبهاي مورد استفاده در نمزدایی از گاز طبیعی -
 رفت منابع ت کاهش هدرآیندي در جهبازیابی بخارات حاصل شده از ظروف جداکننده واحدهاي پاالیشی با استفاده از انتگراسیون فر -
 استفاده از انرژي ناشی از کاهش فشار فرآیندي میعانات در واحدهاي تثبیت 	بررسی فنی و اقتصادي -
 استفاده از انرژي ناشی از کاهش فشار فرآیندي گاز در واحدهاي تصفیه گازي		بررسی فنی و اقتصادي -
 خاراتبن ها جهت تولید بخار و بررسی موارد استفاده از این بازیابی انرژي خروجی از دود کش کوره ها و توربی -
 و ارایه راه کارهاي جهت ارتقا راندمان جداسازي 400واحد  Slugبررسی و شبیه سازي راندمان جداسازي  -
 1بررسی فنی و اقتصادي راه کارهاي جایگزین جهت تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی در پارسیان  -
 1ندهاي هیبریدي جهت کاهش میزان آب ورودي به بسترهاي جذب پارسیان بررسی فنی و اقتصادي فرآی -
 500و  400بررسی جامع ارتقا راندمان کوره هاي فرآیندي واحدهاي  -
 500و  400بررسی و شبیه سازي به منظور ارتقا راندمان مبدلهاي احیا در واحدهاي  -
و مقایسه آن با MOFی راندمان جذب ( بررسی خواص جاذبهايمدلسازي استفاده از دو یا چند جاذب در طول یک برج جذب و بررس -

 جاذبهاي تجاري در جذب رطوبت از گاز طبیعی )
هـاي  رایـه راهکار انوبتکاري و اثرات مخـرب آن در کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـر پرسـنل پاالیشـگاه پارسـیان و          		بررسی و مطالعه -

 بر سالمتی پرسنل.		جهت کاهش مضرات		عملی
 یست محیطی حامل ها و سیستم هاي انرژي شرکت پاالیش گاز پارسیانبررسی اثرات ز -
 بررسی روشهاي نوین اطفاء حریق ومقایسه فنی با سیستمهاي موجود در پاالیش گاز پارسیان -
 بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سالمتی رانندگان ماشین هاي صنعتی -
 وقوع حوادث		و	آن در بهره وري نیروي کارارزیابی روشنایی در محیط کار و بررسی تاثیر  -
اي لـی مناسـب بـر   ارزیابی مواجهه با گرما/سرماي ناشی از عملیات ومحیط وخطـر گرمـازدگی در کارکنـان واعمـال روش هـاي کنتر      -

 بض وفشار خون)ن-محافظت افراد با در نظر گرفتن عالئم حیاتی(دماي بدن
 ن واحدهاي عملیاتیبررسی اثرات گرماي محیط کار در بهره وري کارگرا -
 اي بیولوژیکیتایج پایش هارزیابی ریسک هاي بهداشت حرفه اي مواجهه با عوامل شیمیایی و آالینده هاي محیط کار وارتباط آن با ن -
اي کنترلـی  تفاده از روش هاي مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجراي روش هـ عضالنی با اس-ارزیابی اختالالت اسکلتی -

 هبود پوسچرهاي کاري وایستگاه هاي کاريبراي ب
 انتخاب مناسب ترین روش ارزیابی پوسچر براي کارکنان عملیاتی -
 انتخاب مناسب ترین روش ارزیابی پوسچر براي کارکنان اداري -
 گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه اي		طراحی محیط هاي کاراداري (شرکت پاالیش -
 ه ايگاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرف		هاي کار عملیاتی (شرکت پاالیشطراحی یکی از محیط  -
 نتیسا ارگونومی بطراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی ،تاثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وري سازمان و مقایسه آن  -
 ي کارهاي فیزیکیو کاربردي جهت انتخاب مناسب برا) در کارکنان وارایه روش هاي عملی P.W.Cارزیابی توانایی کار جسمی ( -



 

 

 بررسی تاثیر مداخالت ارگونومی با دیدگاه بهره وري کارکنان(پاالیش گاز پارسیان)و صرفه جویی اقتصادي -
 بررسی ،ارزیابی و نقش خطاهاي انسانی و گروه بندي آنها در حوادث شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 انابی ریسک هاي بهداشت حرفه اي در مشاغل مختلف شرکت پاالیش گاز پارسیتدوین استراتژي هاو متدهاي ارزی -
 انتخاب بهترین متدهاي ارزیابی ریسک هاي بهداشت حرفه اي در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 ان) در شرکت گاز پارسیCost/ Benefitبا محاسبات هزینه(HSEبررسی تاثیرات اقتصادي استقرار نظام مدیریت  -
ر شـرکت گـاز   د) Cost/ Benefitبا محاسبات هزینـه( HSEت اقتصادي بهداشت حرفه اي با محاسبات هزینه/فایده بررسی تاثیرا -

 پارسیان
ینه/فایـده  ) بـا محاسـبات هز  9001و5SوOHSAS18001و , ISOبررسی تاثیرات اقتصادي استقرار یکی از نظام هـاي مـدیریتی(   -

Cost/ Benefit		در پاالیش گاز پارسیان 
اي مربوط به ی و هزینه هلی ناشی از آسیب به کارکنان در بیماري شغلی/حوادث با توجه به هزینه هاي تشخیصی ،درمانبررسی بار ما -

 غیبت از محل کار وکاهش کارایی در راستاي اقدامات پیشگیرانه بهداشتی
 )بررسی عوامل شغلی موثر در مرخصی هاي استعالجی و غیبت هاي کارکنان(شرکت پاالیش گاز پارسیان -
رکت پـاالیش  ره برداري شانجام مطالعه ارزیابی بهداشتی در یکی از پروژه هاي در حال ساخت ویا یکی از محیط هاي عملیاتی در به -

 )HIA-Heaith  Impact Assessmentگاز پارسیان
 بررسی سیستم هاي مدیریت محیط زیست در شرکت هاي نفت و گاز دنیا با محوریت شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 تخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پاالیش گاز پارسیانان -
 کاربردي)-بررسی چگونگی استفاده از فناوریهاي نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پاالیش گاز پارسیان(پژوهشی -
 شی)یش گاز ایران(پژوهمطالعه و بررسی روشهاي مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پاال -
 رهاي موجودبررسی پارامترهاي موثر برمیزان کرنش لوله مدفون تحت اثر بارگذاري انفجاري به روش عددي با نرم افزا -
 سیانمطالعه وبررسی روشهاي مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش هاي مختلف پاالیش شرکت پاالیش گاز پار -
 ریسک زیست محیطی در شرکت پاالیش گاز پارسیان(پژوهشی )تحلیل کمی و کیفی ریسک و مدیریت  -
 اربردي)ک-کمی کردن آثار طرحهاي توزیع گاز طبیغی بر محیط زیست (پژوهشی -
-(پژوهشـی در مباحث زیست محیطی در خصوص پروژه هاي شرکت پاالیش گـاز پارسیان 		Cost/ Benefitمطالعات سود وزیان  -

 کاربردي)
 یی) حوادث زیست محیطی (پژوهشی )فیزیکو شیمیا-انسانی-ریست محیطی (اکولوژیک ارایه مدل برآورد هزینه هاي -
پرسنل بهره و امور،		یرمطالعه وبررسی نیازهاي آموزشی در زمینه محیط زیست براي سطوح مختلف مدیران،مدیران میانی ،روساي دوا -

 طالعاتی)براداري،پرسنل عادي،حراست و تبیین محتوي سرفصلهاي آموزشی براي هرکدام(م
شـرکت   حیط زیست درممطالعه و بررسی نیازهاي آموزشی در زمینه محیط زیست براي کارشناسان ،کارشناسان ارشد،روسا ومسئولین  -

 پاالیش گار پارسیان(مطالعاتی)
ا)در یي (مـولتی مـد  جمع اوري و تدوین مطالب مورد نیاز در هریک از زمینه هاي محیط زیست جهت تهیـه نـرم افـزار چنـد رسـانه ا      -

 اربردي)ک-راستاي تسهیل فرآیند آموزشی و انتقال مطالب زیست محیطی بطور یکسان و سطح بندي شده(مطالعاتی 
ر محیط هـاي  بواثرات آن  تهیه نرم افزار چند کاربردي (مولتی مدیا) جهت انتقال مطالب زیست محیطی : (کاربردي)آالینده هاي هوا -

 انسانی و طبیعی و راه هاي کاهش
 اي بهداشتی و صنعتی ،تعریف پارامترها ،روشهاي تصفیهپساب ه -
 در شرکت پاالیش گاز پارسیان			)REMEDIATIONخاك هاي آلوده به مواد نفتی و روشهاي پاکسازي(  -
 اربردي)ک-شناسایی کیفی و کمی آالینده هاي هوا در شرکت پاالیش گاز پارسیان(پژوهشی -
 کاربردي)-ط انتقال گاز طبیعی شرکت پاالیش گاز پارسیان(پژوهشیشناسایی کیفی و کمی آالینده هاي هوا در خطو -
 شرکت پاالیش گاز پارسیان		روشهاي حذف و یا کاهش آالینده هاي هوا در منابع مختلف انتشار آالینده در -
 اربردي)ک-نشت گاز از علمک ها در کل کشور (مطالعاتی 		اندازه گیري و ارزیابی -
ـ      purgingسازي گاز متان(بررسی روشهاي حذف یا کاهش رها  - ال و توزیـع  ) در عملیـات گونـاگون وفعالیتهـاي کـاري بخـش انتق

 (مطالعاتی)
 شرکت پاالیش گاز پارسیان(مطالعاتی)		) درCDMامکان سنجی و تعریف پروژه هاي مکانیسم توسعه پاك(  -
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 دستیابی به استاندارد وشاخصهاي آالینده هاي خروجی از فلرها/استکها(پژوهشی) -
ش ار جهـت افـزای  گاز پارسـیان وارایـه راهکـ   		عملکرد سیستم هاي تصفیه پساب صنعتی وبهداشتی در صنایع شرکت پاالیشبررسی  -

 کاربردي)-راندمان آنها (پژوهشی
 م هـاي تصـفیه  مطالعه وشناسایی روش بهینه جهت تصفیه فاضالب صنعتی پاالیش گاز پارسیان و طراحی تیپ هاي مختلف سیسـت  -

 عاتی)فاضالب صنعتی (مطال
 مطالعه وشناسایی روش بهینه تصفیه فاضالب بهداشتی براي ایستگاههاي تقویت فشار (مطالعاتی) -
 اربردي)ک-بررسی آلودگی آبهاي زیر زمینی در سایت صنعتی پاالیشگاه گاز پارسیان(پژوهشی -
 کاربردي)-ده(پژوهشیبررسی آلودگی خاك در سایت هاي صنعتی پاالیش گاز پارسیان و تخمین حجم آلودگی و نوع آالین -
ارایـه  وضـعیت کنـونی   بررسی مسائل زیست محیطی ناشی از فرایند تولید ونحوه مدیریت گوگرد تولیدي در پاالیشـگاههاي گـاز در و   -

 راهکارهاي فنی ومدیریتی جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی آن(پژوهشی)
 )در پاالیشگاه گاز پارسیان(پژوهشی DSOبررسی آثار زیست محیطی و ارایه روشها و راهکارهاي دفع زائدات  -
 شناسایی و بررسی روشهاي اجرایی مدیریت و دفع لجن هاي هیدروکربنی (مطالعاتی) -
 العاتی)ت محیطی (مطشیوه هاي مصرف انرژي وجلوگیري از مصرف بی رویه بعنوان تاثیر گذارترین عامل در ایجاد پی آمدهاي زیس -
 اربردي)ک-شگاه گاز پارسیان(مطالعاتی یتوریستی در پاال-طراحی پارکهاي تفریحی  -
 اربردي)ک-فضاي سبز ،اهمیت و تعیین گونه هاي مقاوم با توجه به شرایط اقلیمی در کشور (پژوهشی -
 مطالعه وبررسی حوادث رو به تزاید پیمانکاران اجرایی در پاالیشگاه گاز پارسیان -
 مانکاران اجراییتوسط پی			)P.P.Eعدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردي ( -
 پیمانکاران HSEمطالعه و بررسی در خصوص عدم آشنایی پیمانکاران با دستورالعمل  -
 با هم ومقایسه آنها		وشاغلین رسمی		در خصوص حوادث پیمانکاران		)Human Errorمطالعه وبررسی خطاهاي انسان (  -
 اییمطالعه وبررسی در خصوص عدم اجراي ارزیابی ریسک توسط پیمانکاران اجر -
یـا کـاهش    وو ارایـه راهکارهـاي اجرایـی پیشـگیرانه در جهـت رفـع       		s.c.cمطالعه و بررسـی در خصـوص عوامـل ایجـاد پدیـده       -

 مربوطه		معضل
 ارسیان)پیشگاه گاز شبیه سازي انتشار گاز دي اکسید کربن با توجه به سوخت مصرفی در پاالیشگاههاي گاز (مطالعه موردي پاال -
 طیهاي زیست محیدي اکسید کربن و محدودیت		پاالیشگاهها با توجه به میزان انتشار آالینده ها وبهینه سازي مصرف سوخت  -
ن و محـدودیتهاي  ي اکسـید کـرب  استفاده از تکنولوژي کربن پینچ براي جانمایی پاالیشگاه ها با توجه به میزان انتشار آالینده هـا و د  -

 زیست محیطی
 رد انتشار ناشی از آن در سناریوهاي مختلفمدلسازي تقاضاي گاز در میان مدت و برآو -
 تلفناریوهاي مخمدلسازي تقاضاي گاز در صنایع میان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودي اکسید کربن ناشی از آن در س -
ناریوهاي سـ  شی از آن درمدلسازي تقاضاي گاز در بخش خانگی وتجاري درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودي اکسید کربن نا -

 مختلف
ریوهاي ز آن در سـنا مدلسازي تقاضاي گاز در بخش حمل ونقل درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده هـا ودي اکسـید کـربن ناشـی ا     -

 مختلف
 هاي مختلفن در سناریوآمدلسازي تقاضاي گاز در نیروگاه ها درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودي اکسید کربن ناشی از  -
 یوهاي مختلفآن در سنار تقاضاي گاز در پاالیشگاه هادرمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودي اکسید کربن ناشی از مدلسازي -
 بررسی فنی واقتصادي مصارف کربن مطالعه موردي: پاالیشگاه گاز پارسیان -
 ندي آنهایان و اولویت ببررسی اقتصادي سیایتهاي کاهش انتشار آالینده ها و دي اکسید کربن در پاالیش گاز پارس -
 بررسی کاربرد لیزر دي اکسید کربن در شناسایی و سنجش از راه دور متان -
 شناسایی از راه دور گازها توسط لیزر دیودي تنظیم پذیر در طول موج مشخص گاز -
 شناسایی از راه دور گازهاي تشکیل دهنده گاز طبیعی توسط لیزرهاي ناحیه مادون قرمز -
 نعت گازکشورصرد میزان نشت متان از تاسیسات زنجیره تامین گاز طبیعی و معرفی گزینه بهینه براي بررسی روشهاي برآو -
 بررسی، امکان سنجی و انتخاب فرایند مناسب براي بازیافت گاز فلر و استفاده مجدد از آن -



 

 

ی ساب بهداشـت خانه هاي پ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به ذخیره، خنثی سازي، تصفیه و دفع لجن هاي تصفیه -
 و صنعتی

اع فـع بـراي انـو   پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به شناسایی، طبقه بندي، جمع آوري، انبـارش، حمـل، بازیافـت، د    -
 پسماندها مطابق با قانون مدیریت پسماندها

 Environmentط زیسـتی( پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به اقـدامات در شـرایط اضـطراري و حـوادث محـی      -
Emergency Management plan( 

 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به نمونه گیري، کنترل و مدیریت آالینده هاي هوا -
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به حریم هاي مجاز محیط زیستی در اجراي پروژه ها -
 ایجاد، توسعه و نگهداري فضاي سبزپژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به  -
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به روغن هاي روان ساز مستعمل تجهیزات -
 تصفیه گاز پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به کاتالیست هاي بکار رفته و مواد جاذب رطوبت در فرایندهاي -
 آن ات حاصل از روغن، گریس و سوخت، رنگ و پاك کننده هايپژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زاید -
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زائدات سیلیکاژل -
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به خاکهاي حاوي هیدروکربن -
 مدلسازي فرایند تصفیه پساب پاالیشگاه گاز توسط شبکه عصبی مصنوعی -
 ارزیابی ریسک زیست محیطی در خصوص پروژه هاي صنعت گاز بررسی و مقایسه روشهاي -
 بررسی فنی و اقتصادي روشهاي کاهش از مبدا پسماندها -
 بررسی فنی و اقتصادي گزینه هاي مختلف استفاده مجدد، بازیافت پسماندها -
در HSEهنـگ  ارتقـاء فر  ار دادنبررسی و ارائه راهکار استقرار مناسب دستورالعمل هاي ایمنی در پروژه هاي اجرایی با مـد نظـر قـر    -

 سازمان
 )در میان کارکنان شرکتHSEارزیابی فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست( -
 در شرکت پاالیش گاز پارسیان. ICTشناسایی و رتبه بندي چالش هاي موجود در حوزه مدیریت امنیت  -
 پارسیان.توانمندسازي نیروي انسانی به منظور ارتقا امنیت سایبري شرکت پاالیش گاز  -
  ارائه الگویی به منظور شناسایی مولفه هاي نوآوري فناورانه در صنایع پاالیش گاز ایران -
 مدیریت زنجیره تامین تاب آور در صنایع پاالیش گاز ایران -
 آسیب شناسی سالمت اداري و سازمانی در صنایع پاالیش گاز ایران -
 آسیب شناسی نظام جبران خدمات -
 عملکردآسیب شناسی نظام ارزیابی  -
 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سطح بنگاه و صنعت پاالیش گاز ایران -
 ارائه الگویی براي تبیین مولفه هاي اخالق حرفه اي در صنایع پاالیش گاز ایران -
 راهکارهاي ارتقا توان رقابتی و رقابت پذیري در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 ندي و راهکارهاي اصالح آنآسیب شناسی نظام برنامه ریزي و بودجه ب -
 ارائه الگویی به منظور ارتقا بهره وري متکی بر توسعه پایدار -
 از ایرانارائه الگویی براي گسترش تامین مالی فراسرزمینی( سرمایه گذاري خارجی و فاینانس) در صنایع پاالیش گ -
 شناسایی و رتبه بندي فاکتور هاي استرس شغلی -
 آسیب پذیر شرکت بر اساس اصول پدافند غیر عامل شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط -
 ارزیابی رابطه الگوهاي مسیر پیشرفت شغلی ( خطی ُ مارپیچی ُ ناپایدار و تخصصی) با بهره وري کارکنان -
 سیان)یش گاز پاربررسی رابطه سبک رهبري مدیران و رفتار ناایمن کارکنان در واحد هاي عملیاتی (مطالعه موردي شرکت پاال -
 SHERPA , HEART , THERTیی و بررسی خطاهاي انسانی در اتاق کنترل پاالیشگاه گاز پارسیان به روش شناسا -
 BBSارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهاي ناایمن با استفاده از تکنیک هاي ایمنی مبتنی بر رفتار  -
 گاز پارسیان) در سازمان (مطالعه موردي شرکت پاالیش HSEارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ  -
 ن)گاز پارسیا ارائه راهکار (مطالعه موردي شرکت پاالیش		شناسایی عوامل موثر بر اختالالت اسکلتی و عضالنی کارکنان -
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ت و مسـتغالت  رگاه تعمیراارزیابی پوسچر به روش اکرا و شیوع اختالالت اسکلتی و عضالنی با پرسشنامه نوردیک در بین کارکنان کا -
 ردي شرکت پاالیش گاز پارسیان)و انبار(مطالعه مو

 آموزش مجازي و رضایتمندي از یادگیري -
 مشتري		مدیریت ارتباط با -
 شرکت پاالیش گاز پارسیان		طراحی الگوي نظام سالمت کارکنان -
 گیري و اجراي پروژه هاي خدماتی و فرهنگی در شرکت پاالیش گاز پارسیانعارضه یابی در روند تصمیم -
 سیانیش گاز پاراستراتژیک و تعالی سازمان بر بهبود عملکرد در شرکت پاال	اي برنامه هاي مدیریتبررسی میزان تاثیر اجر -
 از پارسیانکیفیت زندگی کاري کارمندان و ارائه راهکارهاي افزایش سطح کیفی زندگی کاري در شرکت پاالیش گ		بررسی -
 نعت نفتعارضه یابی و ارائه الگوي ارتقاء دانش در حوزه منابع انسانی در ص -
 عارضه یابی روند جذب و بکارگیري نیرو در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 بررسی بهره وري کیفی و کمی پیمانهاي واگذار شده در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 بررسی مدل رهبري شرکت و ارائه بهترین مدل رهبري در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 رکت پاالیش گاز پارسیانامکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در ش -
 بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت پاالیش گاز پارسیان بر اساس تئوري هرزبرگ -
 xبررسی عوامل موثر بر قصد ترك خدمت کارکنان در شرکت  -
 شناسایی و رتبه بندي موانع یادگیري سازمانی در شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 و کاري بر عملکرد سازمانیبررسی تاثیر تعادل فعالیتهاي زندگی  -
 شناسایی و اولویت بندي عوامل زمینه ساز و تاثیرگذار بر پیاده سازي مدیریت استعداد در سازمان -
 سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت -
 بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی درشرکت پاالیش گاز پارسیان -
 انسانى و رتبه بندي آنهامنابع بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى  -
 بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهاي شرکت پاالیش گاز پارسیان -
 شرکت شرکت پاالیش گاز پارسیان عالی مدیران گیریهاي در تصمیم حسابداري اطالعات نقش -
 شناسایی ورتبه بندي عوامل موثر چابکی سازمان، -
 ري و ارائه راهکار براي کاهش آن ،شناسایی عوامل موثر بر فساد ادا -
 آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبناي دیدگاههاي جابجایی هدف -
 مطالعه و بررسی حدود مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی در شرکت -
 آسیب شناسی اجراي نظام مشارکت و پیشنهادات -
 خط مشی گذاري براي کاهش اثرات زیست محیطی -
 درجه 360قرار نظام ارزیابی عملکرد الزامات است -
 شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنان -
 بررسی الزامات و محدودیت هاي پیاده سازي دورکاري -
 ضو در شرکت و نتایج آنع -تئوري مبادله رهبر عضو بر مبناي-شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر روابط رهبر -
 پیوند و همسوسازي بین اهداف فردي و سازمانیبررسی چگونگی ارتباط،  -
 بهینه کاوي فرآیند توسعه صنعت گاز در ایران با شرکت هاي مشابه بین المللی -
 بررسی مکانیزم هاي موجود براي توسعه سهم ایران از تجارت منطقهاي و جهانی گاز طبیعی -
 بررسی مدل هاي استخدام در شرکتهاي نفتی موفق (داخلی و خارجی) -
 ر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنانتأثی -
 طراحی الگوي توسعه شایستگی هاي اعضاء هیأت مدیره شرکت ملی گاز -
 شناسایی، تبیین و اولویت بندي عوامل ریسک مالی -
 ارزیابی و ارائه الگوي مناسب براي شناسایی، اندازه گیري و کنترل ریسک هاي مالی -
 ت و راهکارهاي مرتبط با آنشناخت چالشهاي پیش روي مسؤولیت اجتماعی شرک -



 

 

 در صنایع پاالیش گاز ایران		ارائه الگویی به منظور شناسایی مولفه هاي نوآوري -
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  اولویت هاي پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران  .15
  اولویت هاي علوم انسانی و اجتماعی

 :تربیت بدنی و علوم ورزشی
 طرح نظام جامع اطالعات ورزشی کشور -
 شغلی و ...یت بدنی و سالمت اقشار مختلف جامعه بر اساس متغیرهاي جنسیتی، سنی، مطالعه و تدوین فعال -
 نیاز سنجی و تعیین اولویت هاي پژوهشی در زمینه هاي مختلف کشور -
 ... واستئوپروز، دیابت مطالعه و تدوین استراتژي کنترل و کاهش بیماري هاي غیر واگیر شایع از طریق ورزش مانند چاقی،  -
 مینه اوقات فراغت، ورزش و گردشگري ورزشی با رویکرد جلب حامیان مالی و کارآفرینان بهبود ز -
 تدوین برنامه ملی الگوسازي براي ورزش همگانی -
 تغییرات زیست محیطی و تاثیر آن بر فعالیت بدنی و رفتار کم تحرك اقشار جامعه -
 مطالعه کجروي هاي فرهنگی در محیط ورزش -
 ي فراروي ورزش بانوان و ارائه راهکارهاي توسعه ايبررسی چالش ها و فرصت ها -
 کیفیت زندگی و امید به زندگی قهرمانان و بازنشستگان ورزشی -
 مطالعه و تدوین نیمرخ قامتی اقشار گوناگون جامعه و ارائه پیشنهادات اصالحی -
 یطرح تدوین برنامه هاي تغذیه اي و مکمل هاي مجاز براي ورزشکاران رشته هاي مختلف ورزش -
 مطالعه راهکارهاي توسه ورزش بومی و تدوین اصول بلند مدت توسعه آن -
 مطالعات پیامدسنجی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی ورزش قهرمانی -
 بررسی و ارزابی عملکرد ورزشکاران نخبه -

  :فلسفه
 ظرفیت فلسفه اسالمی در تکوین علوم انسانی دینی -
 یظرفیت حکمت اسالمی در تدوین و تکوین فرهنگ عموم -
 آفاق فلسفه اسالمی در مواجهه با بحران هاي عالم معاصر -
 آفاق فلسفه تطبیقی و امکان گفت و گوي شرق و غرب -
 فلسفه تکنولوژي و حکمت اسالمی -
 ظرفیت عرفان اسالمی در تدوین اخالق اجتماعی -
 تدوین نظام کالن آموزش فلسفه در مدارس -
 رد محورنقد مکاتب فلسفه اخالق، فلسفه دین و انسان شناسی ف -
 چهارچوب و نتایج فلسفه دین اسالمی -
 تدوین نظام کالن فلسفه براي کودکان -
 فرهنگی و سیاسیمعرفی تاثیر و نتایج مکاتب، آثار و جریانات فلسفی عالم اسالم در ساحت هاي اجتماعی، دینی،  -
 مبانی زیبایی شناسی دینی و صور انضمامی آن -
 لسفی، کالمی و عرفانی (احیا تراث)معرفی، تصحیح، شرح و تنقیح آثار کلیدي ف -
 نحوه مواجهه حکماي مسلمان معاصر با جریانات فلسفی غرب  -
 مبانی فلسفی نقد ادبی -

 :علوم تربیتی
 کشورارتقاي کیفیت یادگیري مهارت هاي زبان فارسی(درك متن و مهارت نوشتاري) در نظام آموزشی  -
 آموزشی کشورتوسعه حرفه اي و یادگیري مداوم مدرسان در نظام  -
 کشورپرورش تفکر انتقادي، حل مساله ، مهارت هاي زندگی و شهروندي در سطوح مختلف نظام آموزشی  -
 اثربخشی آموزش ارزش هاي فرهنگی -
 ارتقاء نقش والدین در کیفیت یادگیري در دوره قبل از دبستان و نیز آموزش دانشگاهی -
 آموزشی کشورنظام دت زمان تحصیلی در سطوح مختلف چیستی، چگونگی و چرائی ترك تحصیل، تکرار پایه و م -



 

 

 رینخالق و کارآفآموختگان بازنگري برنامه هاي درسی و رابطه آن ها با نیازهاي فردي و اجتماعی به منظور پرورش دانش  -
 چگونگی تبدیل آموزش دانشگاهی به پژوهش محوري  -
 مدیریت پژوهش هاي آموزشی کشور  -
 م آموزشی کشورنقش بخش خصوصی در نظا -

  علوم سیاسی (با رویکرد میان رشته اي):
 نهادهاي دولت در ایران، مطالعه کارآمدي در ضرورت هاي تحول -
 جهانیالزامات سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در شرایط موجود منطقه اي و  -
 در شرایط موجود منطقه اي و جهانی	نظام برنامه ریزي جمهوري اسالمی ایران  -
 رنامه ریزي جمهوري اسالمی ایران، مبانی و کارآمدينظام ب -
 اسالمی ایران ) در جمهوري governanceوضعیت موجود، مطلوب و ضرورت هاي حکمرانی ( -
 یران ابزرگ و وضعیت آن در جمهوري اسالمی نقش و جایگاه کانون هاي تفکر در جهت دهی به سیاست هاي کشور هاي  -
 معکوسیران در زمینه مهاجرت و الزامات مهاجرت سیاست هاي جمهوري اسالمی ا -
 سیاست هاي جمهوري اسالمی ایران در زمینه محیط زیست -
 سیاست هاي جمهوري اسالمی ایران در عرصه اقتصاد دانش بنیان -
 با فقر و فسادسیاست هاي جمهوري اسالمی ایران در زمینه رعایت اخالق سیاسی و مبارزه  -
 امنیت جمهوري اسالمی ایرانمحیط زیست، قاچاق، حمالت سایبري ... ) و  تهدیدهاي امنیتی (تروریسم، -
 علم سیاست در ایران، آسیب ها و راهکارها -

  :علوم اجتماعی
 بررسی چیستی، چرایی و چگونگی وضعیت آسیب هاي اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها -
 سنجش وضع مسئولیت پذیري جامعه ایرانی و ارتقا آن -
 دولت و نگرش جوانان به ازدواج تبیین سیاست هاي -
 بررسی درك و نگرش دانش آموزان و دانشجویان نسبت به مفهوم شهروندي و ارزیابی آموزش هاي ذیربط -
 بررسی و سنجش مداراي اجتماعی و عوامل موثر بر آن -
 بررسی روند سالمندي جمعیت ایران و تدوین سیاست هاي مربوطه به آن و پیشنهاد سیاست ها -

  :روانشناسی
 ساخت و استاندارسازي ابزارهاي سنجشی ابعاد تحولی (جسمی، روانی، اجتماعی) کودکان -
 جتماعی با تاکید بر جمعیت هاي در معرض خطرا -همه گیرشناسی مشکالت روانی  -
اي رتقا، پیشـگیري، درمـان و توانبخشـی کارکردهـ    ادر زمینه  E-psychology ساخت و انطباق ابزارهاي روانشناختی الکترونیکی -

 اجتماعی -روانی 
 اجتماعی -ارزشیابی سیاست ها، طرح ها و برنامه هاي جامعه نگر در زمینه پیشگیري و مداخله مشکالت روانی  -
 بررسی باورهاي جوانان ایران درباره ازدواج و زندگی زناشویی -
 بررسی راه کارهاي افزایش تاب آوري فردي و کاهش خشونت در خانواده و اجتماع -
 وانشناختی کارکنان در معرض خطرر -نداردسازي ابزارهاي سنجش ناتوانایی هاي عصب ساخت و استا -
 بررسی استاندارهاي مدیریت استرس در سازمان و پیشنهاد راهکارهاي مناسب -

  :حقوق
 نظریه دولت به خصوص در حوزه هاي اخالق، حریم خصوص، عفاف و حجاب -
 ت، مشاغل و مناصب و عدالت قضاییعدالت و احساس عدالت به خصوص در حوزه هاي انتخابا -
 استحکام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی -
 حقوق و آزادي هاي اجتماعی با تاکید بر حقوق شهروندي، سیاسی و فرهنگی -
 حقوق بشر و جمهوري اسالمی -
 فرایند قانونگذاري براي دست یابی به قانون مطلوب -
 حقوق زن و کودك در جمهوري اسالمی ایران -
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  :دبیات فارسیزبان و ا
 زبان فارسی و رایانه -
 آزمون هاي مهارت سنجی زبان فارسی -
 مطالعه در گویش هاي ایرانی -
 مطالعات قصه شناسی با رویکردهاي نوین -
 مطالعه در حوزه نظریه و نقد ادبی در ایران -
 امعه شناسی و ادبیات )ج -مطالعات میان رشته اي در زبان و ادبیات فارسی ( هنر و ادبیات  -
 مطالعات زبان و ادبیات فارسی در حوزه تمدنی ایران فرهنگی -
 مطالعات مربوط به ادبیات شفاهی ایران -
 نقش زبان و ادبیات فارسی در تقویت و تداوم هویت ملی و مذهبی ایرانیان -
منـدي از آن   انسان و بهـره تاریخی تدوین دستاوردهاي پیوند مطالعات علوم انسانی با صبغۀ غیر قدسی با جهان بینی قدسی در سابقۀ  -

 بر حسب اقتضائات فرهنگی جمهوري اسالمی ایران .
 موفق جهانیدر ایران و اسالم با الهام از برخی نمونه هاي  "علوم انسانی  "تدوین فرهنگ نامۀ تاریخی مفاهیم  -
 بازخوانی و بازنویسی میراث ادبی و حکمی ایرانی و اسالمی بر مبناي فلسفه میان فرهنگی -
 آموزش الکترونیکی زبان فارسی در گستره جهانی -
ترجمـه   شده اند و یانتاکنون ترجمه ترجمۀ کتاب هاي کالسیک علوم انسانی بر مبناي نیازهاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران که  -

 سیار درخور دارد:ث مختصاتی بز این حیهاي فاخر و متناسب با قوت زبان فارسی که اهاي مناسبی از آنها در دست نیست، به منظور ارائه ي ترجمه 
ي شده، کتـاب هـاي ضـرور   تهیه بانک هاي اطالعاتی کالن و تخصصی جامع االطراف در زمینه هاي: مترجمان، کتاب هاي ترجمه  -

 رجمهتدر حوزه ي ترجمه هایی تخصصی و مطالعات براي ترجمه، انتشارات تخصصی (به تفکیک حوزه)، تهیه ي کتاب هاي درسی 
  :اریخت
 نگارش و تدوین علمی سیره ي نبوي و سیره ي معصومان علیه السالم با رویکرد هدفمند و روشمند -
 بررسی و تحقیق تاریخی براي تحقق دولت دینی پیامبر و جانشینان آن حضرت از میان معصومان -
 ت اسالمیدینی و حاکمیي اثبات دولت تحقق در سه عصر انبیاء ، اوصیاء و اولیاء با استناد به سیره ي عصر آن بزرگواران برا -
 پژوهش هاي تمدنی براي شناخت ابعاد ایران اسالمی -
 تمدن هاي شیعی ، حمدانی ، فاطمی ، دیلمی و ویژگی هاي آن . -
 چهره شناسی تاریخ اسالم -
 چهره شناسی تاریخ ایران اسالمی -
 چالش عصر و نسل از نگاه تاریخ -
 و بی هویتی نسل ها بررسی آسیب هاي تاریخی انقطاع ، گسست -
 آسیب شناسی جغرافیاي ایران و تاثیر آن در چالش هاي تاریخی -
 نقش تمدن سازي و تولید علم ایرانیان در تاریخ اسالم -
 مکتب هاي تاریخ نگاري اسالمی و ایرانی -
 شاخصیت و ارجعیت فالت ایران و طمع ورزي هاي دشمنان به آن در طول تاریخ -

  :دستور و گویش شناسی
 ن دستور جامع توصیفی زبان فارسی معیارتدوی -
 ثبت و ضبط گویش هاي رو به زوال -
 رده شناسی زبان فارسی معیار و سایر زبانها و گویش هاي ایرانی -
 تهیه اطلس زبانها و گویش هاي ایرانی -
 از ایران )خارج ایجاد و گسترش پیکره دادگان زبان فارسی ( همراه با گونه هاي اجتماعی زبان فارسی در ایران و  -
 ایجاد و گسترش پیکره دادگان گویش هاي فارسی و زبان هاي ایرانی در ایران و خارج از ایران -

 :زبان شناسی کاربردي و آموزش زبان فارسی
 فارسی زبانان ایرانیپژوهش درباره روش هاي مناسب براي آموزش زبان فارسی به دو زبانه ها ، چند زبانه ها و غیر  -



 

 

 لکترونیکی ، نرم افزار و منابع غیر الکترونیکی براي آموزش زبان فارسیتدوین منابع ا -
 تهیه نرم افزار ترجمه زبان فارسی به سایر زبانها و سایر زبانها به فارسی -
 تدوین منابع آموزشی چند رسانه اي براي زبان فارسی -
 زبان فارسیتن و شنیدن ) براي تهیه آزمون هاي معیار براي سنجش مهارت هاي چهارگانه ( خواندن ، نوشتن ، گف -
 ) PSPتهیه مواد آموزشی براي آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه و تخصصی (  -

 :هانامهالمعارف و واژههدایر
 المعارف زبان و زبان شناسی ایرانی هدایر -
 فرهنگ ریشه شناسی واژه هاي معاصر زبان فارسی -
 ل و مالحظات زبان شناسیفرهنگ جامع و فرهنگ هاي تخصصی بر مبناي اصو -
 اصالح شناسی واژه هاي فنی و تخصصی -

  :تحلیل گفتمان
ب اسـالمی و  قبـل و بعـد از انقـال   تجزیه و تحلیل گفتمان حضرت امام خمینی ( ره ) در ابعاد گوناگون ( سیاسی ، فرهنگی و فقهـی )   -

 وصیت نامه
 بعد از رهبري اسی ، اجتماعی و فقهی ) قبل و تجزیه و تحلیل گفتمان مقام معظم رهبري در ابعاد گوناگون ( سی -
 بررسی تطبیقی گفتمان رهبران دینی و سیاسی ایران با پیامبر اعظم ( ص ) و ائمه اطهار -
شـه هـاي   ي مختلـف بـه ویـژه پی   ها، پیشه فارسی در میان نوجوانان و جوانانبررسی کاربرد شناختی و گفتمان گونه هاي جدید زبان  -

 ضد جامعه، بزهکار و . . ، گروه هاي نوظهور
مـایش نامـه هـا و    داستان ها ، شعر ، نبررسی نشانه شناختی و گفتمان متن هاي زبانی ( گفتاري و نوشتاري مانند خاطرات ، نامه ها ،  -

وره د آن ، بـه ویـژه در د  مانن مه ها و، موسیقی ها ، عکس ها و پوسترها ، نقاشی ها ، مجسفیلم نامه ها ، مکالمات، سخنرانی ها) فیلم ها ، نمایش ها 
 جنگ و پس از جنگ ،، انقالباز انقالبهاي پیش 

خـارج از   بخـش هـاي مختلـف ایـران و    بررسی نشانه شناختی نظام هاي نشانه اي کالمی و غیر کالمی ( آیین ها ، پوشاك . . . ) در  -
 ایران

  :زبان در قرآن و نهج البالغه
 ان در قرآن کریمبررسی مبانی فلسفی زبان و جایگاه زب -
 )صرف ، نحو ، معنی و آوابررسی رموز کالمی قرآن کریم ( -
 )صرف ، نحو ، معنی و آوابررسی رموز کالمی نهج البالغه ( -
 بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در قرآن کریم -
 بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در نهج البالغه -

  
  هاي پژوهشی معارف و علوم اسالمیاولویت

  رورت وکارکردهاي دین در زندگی انسان معاصرض
 دین و دالیل ضرورت آن در زندگی انسان -
 کارکردهاي فردي و اجتماعی دین -
 کارکرد هاي دین در جامعه سنتی و مدرن -
 کارکردهاي روان شناختی دین در زندگی -
 دین و آینده بشر -
 دین و زندگی -
 دین و دانش -
 دین و تولید کار و کار آفرینی -
 خانوادهدین و نظام  -
 دین و تعلیم وتربیت -
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 دین و همزیستی مسالمت آمیز -
 دین و خرافات -
 دین و مدیرت زنان -
 دین و فعالیت اجتماعی زنان -
 دین و بانکداري -
 دین و موسیقی -
 دین و هنر -
 دین و رسانه -
 دین و روابط بین الملل -
 دین و فرهنگ سازي -
 سازي	دین و تمدن  -
 دین و الگوهاي معماري -
 دین و روش هاي تبلیغ -
 دین و جاذبه هاي عرفانی -
 دین و جاذبه هاي اخالقی -
 زیبایی هاي آیین اسالم در مقایسه با سایر ادیان توحیدي -
 زیبایی ها و جاذبه هاي دین در زندگی براي کودکان -
 زیبایی ها و جاذبه هاي دین در زندگی براي نوجوانان -
 زیبایی ها و جاذبه هاي دین در زندگی براي جوانان -
 ذبه هاي دین در زندگی براي دخترانزیبایی ها و جا -
 .....دین و بحران هاي معرفتی، روانی، عقلی و -
 ) دالیل دین گرایی و دین گریزي ( میدانی و کتابخانه اي -
 )سیره و روش هاي تبلیغی و تربیتی رسول خدا (ص) و سایر پیشوایان معصوم (ع -
 )جاذبه هاي رفتاري پیامبر(ص) و سایر پیشوایان معصوم (ع -
 ی، اصول و روش هاي قرآن کریم و اهل بیت (ع) در پاسخ به شبهات دینیمبان -

  آسیب شناسی دینداري در عصر جدید
 ... آسیب شناسی دینداري در حیطه هاي معرفتی، شناختی، روانی و -
 آسیب شناسی جامعه دینی -
 آسیب شناسی روشنفکران دینی -
 آسیب شناسی روش هاي تبلیغ دینی در عصر جدید -
 ربیت دینی در عصر جدیدآسیب شناسی ت -
 آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس کشور ( تحقیقی و میدانی) -

  پژوهش هاي معطوف به حوزه مردم ساالري دینی و بیداري اسالمی
 مبانی و کارکردهاي مردم ساالري دینی -
 والیت فقیه و مردم ساالري دینی -
 جهانی سازي و مردم سازي دینی  -
 )بیت (عمردم ساالري دینی و فقه اهل   -
 مقایسه مردم ساالري دینی و سایر نظام هاي سیاسی همانند لیبرال دمو کراسی  -
 حقوق شهروندان و والیت فقیه در مردم ساالري دینی -
 آسیب شناسی نظام مردم ساالري دینی  -
 بررسی تطبیقی عدالت در مردم ساالري دینی و دموکراسی لیبرال  -
 تاریخ تحوالت و فلسفه بیداري اسالمی  -



 

 

 بانی بیداري اسالمی و دالیل آنم  -
 بیداري اسالمی و تعامالت جهانی  -
 انقالب اسالمی ایران و بیداري اسالمی  -
 بیداري اسالمی در اندیشه هاي امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري (مد ظَله عالی) -
 بیداري اسالمی و مدل نظام سازي  -
 آسیب شناسی بیداري اسالمی  -

العظمی  و مقام معظم رهبري حضرت آیت اهللا (ره)امام خمینی و	کالمی، اخالقی، عرفانی، سیاسی  تبیین ابعاد فقهی، اصولی،
  ايخامنه	
 )اجتهاد و نو آوري از منظر امام خمینی (ره  -
 مبانی و روش هاي اجتهادي امام خمینی در استنباط احکام فقهی (ره) -
 مبانی و روش هاي تفسیري امام خمینی  -
 )و اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره مبانی، اصول، روش ها  -
 مقایسه آراي فقهی امام خمینی (ره) با سایر فقها  -
 مقایسه آراي اصولی امام خمینی (ره) با سایر اصولیون -
 مقایسه آراي کالمی امام خمینی (ره) با سایر متکلمان  -
 مقایسه آراي اخالقی وعرفانی امام خمینی (ره) با دیگران  -
 امام خمینی (ره) با دیگران	سه آراي سیاسی مقای  -
 (ره)	فقهی امام خمینی  _اندیشه هاي سیاسی  -
 (ره)	سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی   -
 فرهنگ و تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی (ره) -
 سیماي معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (ره) -
 معنویت اسالمی در اندیشه امام خمینی (ره)  -
 )ی و ارکان مردم ساالري دینی از دید گاه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالیمبان  -
 قهیف) در استباط احکام مبانی و روش هاي اجتهادي مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی -
 ) با سایر فقهامقایسه آراي فقهی مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی  -
 ) با سایر اصولیونظلَه العالی(مد 	مقایسه آراي اصولی مقام معظم رهبري   -
 ) با سایر متکلمانمقایسه آراي کالمی مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی  -
 )الگوي جهان گرایی اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی -
 )آزادي و دموکراسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی -
 )معظم رهبري (مد ظلَه العالیفلسفه در اندیشه مقام   -
 )اقتصاد در کالم و اندیشه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی -
 )از دیدگاه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی	فرهنگ و تمدن اسالمی   -
 )علم و علم دینی از دیدگاه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی  -
 )ري (مد ظلَه العالیدین و کارکردهاي آن از دیدگاه مقام معظم رهب -
 )منطق فهم دین از دیدگاه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی -
 )والیت در کالم و اندیشه مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالی  -
 )قهی مقام معظم رهبري (مد ظلَه العالیف -اندیشه هاي سیاسی -
 )ه العالیمبانی و ارکان مردم ساالري دینی از دیدگاه مقام معظم رهبري (مد ظلَ -
 )(مد ظلَه العالی	مبانی، اصول، روش ها و اهداف تعلیم و تربیت از دید گاه مقام معظم رهبري  -

 ) راه کارهاي انتقال مؤثر معارف دینی به مخاطبان (کودکان ، نوجوانان و جوانان
  اصول و روش هاي انتقال مفاهیم دینی به کودکان -
 نوجوانان اصول و روش هاي انتقال مفاهیم دینی به  -
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 اصول و روش هاي انتقال مفاهیم دینی به جوانان  -
 نقش و تآثیر خانواده در انتقال مفاهیم دینی به فرزندان -
 نقش و تأثیر رسانه ها در انتقال مفاهیم دینی -
 نقش و تأثیر هنر، شعر و ادبیات در انتقال مفاهیم دینی -
 میدانی) -(ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان )(تحقیقی	آسیب شناسی روش هاي انتقال مفاهیم دینی در مدارس کشور  -
 آسیب شناسی انتقال مفاهیم دینی در دانشگاه ها ( دانشجویان و اساتید) -
ـ آسیب شناسی روش هاي انتقال مفاهیم دینی در کتاب هاي درسـی دانـش آمـوزان ابتـدایی، راهنمـایی، دبیرسـتان،        - و  یش دانشـگاهی پ

 دانشگاهی
 نه ها مخصوصاً تلویزیون در انتقال مفاهیم دینیشناسی عملکرد رسا	آسیب  -

 ...ابعاد کالمی، اجتماعی، اخالقی، سیاسی و	بررسی میدانی و محتوایی شبهات دینی و پاسخ به آنها در 
 اساتید دانشگاه ها و نخبگان	پاسخ به شبهات کالمی در ابعاد توحید، وحی، نبوت، امامت، معاد در سطح  -
 اسی، انسان شناسی در سطح اساتید دانشگاه ها و نخبگانپاسخ به شبهات معرفت شن  -
 پاسخ به شبهات سیاسی، اجتماعی -
 پاسخ به شبهات اخالقی و تربیتی -
 پاسخ به شبهات فقهی و حقوق -

 سبک زندگی در آموزه هاي اسالمی
 سبک زندگی در مقیاس فردي در آموزه هاي اسالمی -
 سبک زندگی در مقیاس اجتماعی در آموزه هاي اسالمی -
 سبک زندگی در مقیاس خانواده در آموزه هاي اسالمی -
 سبک زندگی در مقیاس بین المللی در آموزه هاي اسالمی -
 مقایسه سبک هاي زندگی سنتی، مدرن و دینی  -
 اصول و روش هاي تربیت اخالقی، عقالنی، عاطفی فرزندان در آموزه هاي اسالمی -
 یهاي اسالم	اصول و روش هاي تربیت جسمانی در آموزه  -
 مهارت هاي زندگی فردي و اجتماعی در آموزه هاي اسالمی -

  
  مدیریت اقتصاد و

  چگونگی اصالح کارکردي نهادهاي مالی -
  راهکارهاي گسترش تامین مالی فراسرزمینی (سرمایه گذاري خارجی و فاینانس) -
  راهکارهاي ارتقاء بازار پول و بهبود کارایی سیاست پولی -
  رنامه تحول و اصالح نظام بانکیآسیب شناسی نظام بانکی کشور و ب -
  راهکارهاي تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع ناشی از نفت و گاز -
  ارزیابی نظام مالیاتی کشور و آسیب شناسی و اصالح آن -
  راهکارهاي اصالح کارکردهاي صندوق توسعه ملی -
  راهکارهاي تبدیل ایران به هاب تجاري و ترانزیتی -
  ین و فرایندهاي تجارت فرامرزيچگونگی اصالح قوان -
  چگونگی تغییر رویکرد مناطق آزاد و ویژه به سمت صادرات گرایی -
  چگونگی تقویت و بکارگیري ظرفیت دیپلماسی کشور براي وضعیت اقتصادي بهتر -
  و دانش	چگونگی اصالح نظام آموزشی در جهت خلق ثروت از علم  -
  ز اقتصاد ملیچگونگی افزایش سهم فناوري اطالعات و ارتباطات ا -
  چگونگی ارتقاء بهره وري دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهاي تولیدي -
  چگونگی ارتقاء بهره وري در بخش عمومی -



 

 

  چگونگی ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اقتصادي -
  عوامل موثر بر فساد اقتصادي و راهکارهاي مقابله با آن -
  بخش هاي غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)چگونگی ارتقاء بهره وري  -
  راهکارهاي گسترش بهره وري متکی بر توسعه پایدار و بهره وري سبز -
  راهکارهاي پایدار سازي بنگاه هاي موجود به ویژه خرد و کوچک -
  راهکارهاي انبساط در تقاضاي نیروي کار -
  نقش سرمایه گذاري هاي خارجی در افزایش اشتغال -
  یروي کارچگونگی ساماندهی عرضه ن -
  چگو نگی ساماندهی بازار فرصت هاي شغلی -
  چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار -
  فرصت هاي جذاب و نظام انگیزشی مشوق براي فعالیت بخش مردمی اقتصاد -
  چگونگی بازمهندسی نظام تدبیر و متناسب سازي و چابک سازي دولت -
  آسیب شناسی نظام برنامه ریزي و بودجه بندي و اصالح آن -
  نگی سامان دهی طرح سهام عدالت با هدف گسترش نقش مردم در اقتصاد ملیچگو -
  چگونگی افزایش قدرت نهادهاي مردمی براي کسب سهم گسترده تر از اقتصاد ملی -
  چگونگی بهبود کیفیت قوانین و مقررات -
  چگونگی بهبود فرایندهاي ارائه خدمات در بخش عمومی (مجوز و خدمت) -
  المللی کشور در شاخص هاي جهانی کسب و کارچگونگی بهبود جایگاه بین  -

  
  مدیریت

  مدیریت استراتژیک و سیاست گذاري
 راهکارهاي ارتقاء توان رقابتی و رقابت پذیري در سطوح بنگاه و صنعت -
  بررسی الگوهاي تصمیم گیري و تفکر استراتژیک ، برنامه ریزي سناریو و آینده نگاري -
  ذاري در سازمان هاي بخش عمومیتوسعه الگوهاي سیاست گذاري و خط مشی گ -
  بررسی الگوهاي حاکمیت شرکتی ، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اخالق کسب و کار -
  سیاست هاي مدیریت فناوري و نوآوري و توسعه کارآفرینی در سطوح بنگاه و صنعت -
 وینن و خدمات نسط دانش بنیاراهکارهاي بهبود فضاي کسب و کار و توسعه کارآفرینی با تاکید بر کسب و کارهاي کوچک و متو -

  مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
 سالمی و کرامت انسانیا -نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش هاي ایرانی	 -
  نظام هاي جبران خدمات مبتنی بر عملکرد ، توانمندي ، و عدالت محوري	آسیب شناسی -
  ین کار و زندگی در نظام هاي اداري و سازمانیراهکارهاي بهبود کیفیت زندگی کاري و تعادل ب -
  ارتقاء سالمت نظام هاي اداري و سازمانی با تمرکز بر ارزش هاي اخالقی ، مسئولیت پذیري و پاسخگوئی -
  اراییکاثربخشی و  اصالح ساختارها و بازمهندسی و بهبود نظام هاي اداري با تاکید بر منطقی سازي ، انعطاف پذیري و ارتقاء -
  زي اطالعاتساختارها و شیوه هاي نظارت و کنترل در نظام هاي اداري و سازمانی و یکپارچه سا	سازي و هماهنگی کارآمد -
ران هـا ،  تی همچـون بحـ  راهکارهاي ارتقاء اثربخشی و کارایی حاکمیت اسالمی در مواجهه با شـرایط ویـژه مـدیری   	آسیب شناسی و ارائه -

 عوارض محیط طبیعی و . . .
  فناوري اطالعاتمدیریت دانش و 

 راهکارهاي توسعه دولت الکترونیک و نظام هاي اداري پیشرفته و الزامات آن -
  توسعه سیستم هاي مدیریت داده و اطالعات در نظام هاي اداري و سازمانی -
  توسعه استانداردهاي فناوري اطالعات در نظام اداري -
  تم هاي پشتیبان تصمیمتوسعه نظام هاي مدیریت دانش و بکارگیري سیستم هاي خبره و سیس -
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  راهکارهاي توسعه کسب و کارهاي الکترونیک و مدل هاي نوین کسب و کار -
  راهکارهاي مدیریت امنیت شبکه و نگهداري و حفاظت از اطالعات اداري و سازمانی -
 )	Big Data	)	) و ابر داده ها		Cloud Computingرایانش ابري ( -

  مدیریت بازاریابی
 ستراتژیهاي بازاریابی با تاکید بر مشتري مداريتوسعه طرح بازاریابی و ا -
  توسعه بازاریابی اجتماعی -
  الگوهاي توسعه برند و ارتقاء جایگاه محصول / خدمت در بازار -
  توسعه راهکارهاي تبلیغات بازاریابی و ارتقاء مهارت هاي پیشبرد فروش -
  شتريتوسعه نظام هاي توزیع و خدمات پس از فروش با تاکید بر ارتقاء ارزش م -
  توسعه نظام هاي ارتباط با مشتري -
  توسعه نظام ها و راهکارهاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان -
  انات دانش بنیتوسعه نظام هاي بازاریابی و بازرگانی بین الملل با تاکید بر پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت و خدم -
 توسعه مدل هاي بازار یابی مستقیم -

  م مدیریتمدیریت عملیات و علوم تصمی
 توسعه نظام هاي برنامه ریزي و کنترل عملیات و ظرفیت در سیستم هاي صنعتی و خدماتی -
  توسعه الگوهاي طراحی و توسعه محصول / خدمت جدید در سیستم هاي صنعتی و خدماتی -
  راهکارهاي مدیریت فرایند و بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار و بهبود سیستم هاي کار و زمان -
  هاي مدیریت بهره وري و عملکرد با تاکید بر کیفیت ، نوآوري و تعالی سازمانی توسعه نظام -
  توسعه الگوهاي نوین مدیریت پروژه -
  تینعتی و خدماتوسعه فناوریهاي تولید و عملیات با تاکید بر بکارگیري سیستم هاي پیشرفته و اتوماسیون در سیستم هاي ص -
  مدیریت زنجیره هاي تامین تاب آور -
  مدیریت زنجیره تامین خدمات طراحی مدل -
  مدیریت زنجیره تامین پایدار -
  مدیریت زنجیره تامین امدادي و بشر دوستانه -
  

  مدیریت مالی و حسابداري
 توسعه نظام هاي هزینه یابی فعالیت براي سیستم هاي صنعتی و خدماتی -
  توسعه الگوهاي بودجه بندي و کنترل عملکرد براي سیستم هاي اداري و کسب و کار	 -
  توسعه نظام هاي حسابرسی و سنجش مسئولیت	 -
  توسعه روش هاي تحلیل و ارزیابی عملکرد مالی در سازمان هاي دولتی و شرکت هاي تجاري	 -
  روش هاي مدیریت سرمایه گذاري و مدیریت ریسک کسب و کار -
  سرمایه راهکارهاي تحول و توسعه نهادها و موسسات مالی با تاکید بر ارتقاء کارایی و اثربخشی بازار -
  توسعه روش هاي ارزش گذاري کسب و کار با تاکید بر کسب و کارهاي دانش بنیان و دارائی هاي نامشهود -
  

  مدیریت تکنولوژي
 مناسب با شرایط بومی ایران	R&D	طراحی الگوي توسعه ي -
  )	NIS(	ارائه مدلی براي توسعه نوآوري فناورانه در سطح کشور	 -
  )	RIS(	ري منطقه ايارائه مدل بومی براي توسعه نوآو	 -
  )	SIS	ارائه مدل براي توسعه نوآوري در سطح بخشی(	 -
  ارائه مدل نوآوري فناورانه در سطح صنعت و بنگاه	 -
  اکوسیستم نوآوري در سطح ملی ،دانشگاه و کسب وکار -



 

 

  مطالعات علم و فناوري
  مطالعات بنیادین و مبانی فلسفی علم

  ر علم دینیمبانی فلسفی علم با تاکید بر نگرش مبتنی ب -
 نقد علم مدرن و جایگاه نظام علمی ایران در چرخش علم در جهان -
 بررسی نسبت فرهنگ، علم و اخالق، منظومه منسجم و یا رشد اندامی -
 ترابط علوم و حوزه هاي میان رشته اي جدید -
  جامعه علمی و عمومی کردن علم -

  سیاست گذاري، مدیریت و برنامه ریزي علم و تکنولوژي
 میت گرایی علمی و تدوین نظامهاي جایگزین ارزشیابی علم و فناوري در کشورنقد نظام ک -
 نظام برنامه ریزي بودجه اي در حوزه هاي علم و فناوري و نحوه اولویت گذاري -
 اسناد باالدستی نظام علمی و کیفیت اجرایی سازي، چالشها و فرصت ها -
 سی ممیزي علمممیزي و اندازه گیري علم/مبانی، اهداف و روشها، روش شنا -
 نظام هاي منطقه اي، نظام ملی نوآوري و نظام هاي تکنولوژي -
 بررسی نظام توسعه علم و فناوري و بررسی عوامل و منابع/ نتایج و دیگر مولفه هاي آن -
 طراحی مدل تقسیم کار و هماهنگی نهادهاي سیاست گذار و موثر برعلم و فناوري -
 ل تکنولوژي در کشور و جهانبررسی الگوهاي مختلف توسعه علمی و انتقا -
 مدیریت نخبگان و سرآمدان بر چرخه توسعه علمی و فناوري کشور -

  تجاري سازي، بازار و علم
 مطالعه تطبیقی ثبت پتنت در دنیا -
 نظام ملی تجاري سازي علم و فناوري، دولت، نهادهاي واسط و فن آوران -
 بازار، برند و تجاري سازي علم -
 سرمایه هاي فکري، چالشها و فرصت ها مالکیت ایده و دارایی ها و -
 نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادي مولفه هاي موثر بر تجاري سازي علم و فناوري -
 مدیریت ریسک در نظام تجاري سازي علم و فناوري -

 فرهنگ، علم و مطالعات اجتماعی علم
 ت سنجیتمدن علمی پیشینیان، علم امروزي، آرمانهاي علمی فردا، بررسی سیستمی و موقعی -
 بررسی نسبت میان علم و تکنولوژي و مولفه هاي موثر بر هر کدام در منظومه پیشرفت علمی -
 بررسی تاثیر فناوریهاي جدید ملی بر رفتار، فرهنگ و آداب ملی -
 اخالق و نظام ارزش گذاري اخالقی علم -

  ابعاد حقوقی، سیاسی و بین المللی علم
 للدیپلماسی علم و فناوري و تعامالت بین الم -
 بررسی نقش علوم بومی در چرخه جهانی، گردش علم -
 بررسی تطبیقی اسناد علمی کشورهاي پیشرفته -
 مدیریت نخبگان در کشور، مراکز و دانشگاه هاي توسعه یافته -
  

  هاي فرارشته اي علوم انسانیاولویت
 هاي انسانی در کشورشناخت، پرورش، هدایت، شکوفایی و بکارگیري استعدادها و ظرفیت

 ایش و برنامه ریزي منابع انسانی در سطح ملیآم -
 ها و دالیل مطلوب نبودن فضاي کسب و کار زمینه -
 نبود ارتباط ارگانیک بین صنعت و دانشگاه -
 هاي آموزشی و تربیتیسیاست گذاري و اجراي برنامه -
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 تدوین برنامه هوشمندي استراتژیک در سطح دولت -
 یریتآسیب شناسی مدیریتی و شایسته ساالري در مد -
 آسیب شناسی کارآمدي قوانین و مقررات از منظر نظام مدیریت کشور -
 کارایی و اثر بخشی نظام نظارت و کنترل در مدیریت دولتی -

  محور مسائل جهان اسالم و تعامالت آن
 هاي تکفیري و سلفیهاي مدیریتی و تبلیغی و علل اثر گزاري گروهبررسی شیوه -
 هاي عقیدتیمذاهب و فرقه مدیریت تعامالت و تعارضات اقوام و -
 هامطالعه و بررسی و شناسایی شبهات درون دینی با رویکرد پاسخگویی به آن -

  پاسخگویی عمومی و حقوق شهروندي
 هاي عمومیاي محلی نهادگویی در سطح حاکمیت، نظام اداري، منطقهطراحی الگوي پاسخ -
 شهروندي گویی عمومی از طریق ارتقاء حقوقبسترسازي براي نظام پاسخ -
  مطالعات تطبیقی حقوق شهروندي -

      هاي اجتماعیبررسی وضعیت امید و سرمایه
 تحلیل و تبیین وضعیت اعتماد عمومی و عوامل موثر بر بهبود آن -
 هانشاط و امید آفرینی در سطح جامعه و سازمان -
 کارهاي ارتقاء امید به آیندهراه -
 ومیتحلیل سرمایه اجتماعی در جامعه و افت اعتماد عم -
 اعتماد متقابل بین مردم و حکومت -
 هاي اجتماعیارزیابی و سنجش سرمایه -
  هاي اجتماعی به منظور ایجاد مرکز افکار سنجی و سنجش آن در کشورطراحی الگوي مدل بومی سنجش سرمایه -

  آسیب شناسی نظام سالمت و فساد اداري
 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد در نظام اداري -
  ل سالمت مالی و اداري دولتیطراحی مد -

  هاهاي ارتباطی و مسائل و مشکالت آنتکنولوژي
 اي در کشورهاي شبکه اجتماعی خارجی با هدف سیاستگذاري سواد رسانهمطالعه آسیب -
 هاي نوین ارتباطی به نسل آینده کشوراثرات تکنولوژي -

  امید و سرمایه اجتماعی
 بررسی نشاط و شادابی با رویکرد تطبیقی -
 امل موثر بر شکل گیري شادي و نشاط در سطوح مختلف محلی و ملی با رویکرد تطبیقیع -
 ارتباط بین مولفه هاي: باورهاي دینی، خرده فرهنگ ها، ساختارهاي قانونی با سرمایه هاي اجتماعی -
 چالش هاي بیم و امید در جامعه ایرانی -

  ي محلیطراحی الگوي پاسخگویی در سطح حاکمیت نظام اداري و منطقه ا
 ارتقا پاسخگویی عمومی -
 ي محلیطراحی و تبیین الگوي ساختارهاي رسمی و غیر رسمی مشارکت مردمی در سطوح کالن حاکمیتی و مدیریت منطقه ا -
  طراحی ساختارها و مدل هاي مشارکت مردمی -

  روش هاي پیشگیري و مقابله با فساد با رویکرد تطبیقی
 ارتقا سالمت اداري و مبارزه با فساد -
  احی مدل سالمت مالی دولتطر -

  مسائل فرهنگی و خانواده
 بررسی علل ناهنجاري هاي اجتماعی و ارائه راه کارها -
 عوامل موثر در پایداري خانواده -



 

 

 شکاف بین نسلی و مدیریت خانواده -
 ارائه الگوي بهینه اقتصاد خانواده -
 طراحی الگوي مدیریت خانواده ایرانی اسالمی -
  ونده خانواده و ارائه راهکارهاي تقویت خانواده پایدارشناسایی الگوهاي جایگزین ش -

  تحول در علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد اسالمی
 تاثیر فلسفه هاي مضاف در تولید علم دینی -
 بررسی تطبیقی تاریخ علم دینی و علم مدرن -
 شناخت موانع اساسی گفتمان سازي تحول در علوم انسانی و ارائه راهکار -
 بین علوم مختلف انسانی و مسئله هم افزایی علوم انسانیتبیین هماهنگی  -
 آینده نگاري و آینده پژوهی در حوزه تحول علوم انسانی و اجتماعی -
 روش شناسی تولید علم دینی -
 نقشه راه تحول در علوم انسانی -
 بررسی علل مقاومت در برابر تحول در علوم انسانی و راهکارهاي کاهش آن -
 اي تحول در علوم انسانیطراحی مدل هاي مفهومی بر -
  آسیب شناسی علوم انسانی در ایران به لحاظ کارایی و بومی و جامعیت -

  تجاري سازي نتایج تحقیقات علوم انسانی
 آسیب شناسی نظام ثبت اختراعات و یافته هاي پژوهشی در حوزه علوم انسانی -
 چالش ها و موانع تجاري سازي یافته هاي علوم انسانی و اجتماعی -
  و طراحی الگوي کسب و کارهاي مبتنی بر یافته هاي پژوهش هاي علوم انسانی و اجتماعی مطالعه -

  اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی و مدیریت آن
 خشک سالی متعدد و متوالی و ضرورت استفاده بهینه از آب -
 گسترش بی رویه آالیندگی محیطی و ضرورت مقابله با آن -
 زیست و عوامل طبیعی مطالعه و بررسی عوامل موثر بر محیط -
 بررسی روش هاي جلوگیري و کاهش عوامل تخریب محیط زیست -
 مطالعه هزینه هاي اجتماعی تخریب محیط زیست -
 روش هاي مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی -
  بررسی روش هاي مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی -

  
 کشاورزي

  مدیریت، آموزش و ترویج کشاورزي
 تدوین شاخصهاي ممیزي در علوم کشاورزي ایرانتهیه و  -
 ضعف ها در زمینه هاي مختلف سیاستگذاري، برنامه ریزي، مدیریت و اقتصاد کشاورزي و ارائه راهکارها -
 هاي مهندسی کشاورزي و ارائه راهکارهاهاي اخالقی و علمی در آموزشچالش -
و ایجـاد   اري روسـتاها ناطق تولید محصوالت کشاورزي با توجه به پایدچگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزي در م -

 اشتغال
 بهینه استفاده از بودجه هاي تعلق گرفته به امور آبادانی و توسعه روستاهاي کشور 	اولویت ها و روشهاي  -
 اصالح روشهاي آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وري  -
 وزه هاي آبخیز کشور به نحوي که پایدار باشند و مشکل اجتماعی به وجود نیایدچگونگی مدیریت ح -
 محلی و میوه هاي روشهاي خود اتکا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی شهري مثل غالت، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزیجات -
 ري کشورحلهاي گردشگمواد اولیه بهتر و عرضه در چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامین مواد اولیه بهتر و فراوري م -
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سـت  ت و پـائین د چگونگی و روشهاي بسترسازي براي تشکیل شوراي گفتمان آب بـراي بهـره بـرداران (بـه ویـژه کشـاورزان) باالدسـ         -
 هاي آبخیز (به ویژه رودخانه ها) براي تقویت تعامل و فهم مشتركحوضه

 حقوقی مربوط ومناطق روستایی و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي شناسایی و بهبود فضاهاي کسب و کار در  -
 و هوا) ، خاك، گیاهروشهاي تحقق مدیریت و ارزیابی مشارکتی و توانمند سازي و فرهنگ سازي در منابع پایه کشور (آب و فاضالب -

 صنایع غذایی، تغذیه و سالمت مواد غذایی
 عهو ارتقاء سالمت جام	ا با استفاده از بخشهاي دولتی و خصوصی براي بهبود چگونگی کنترل کیفیت و سالمت غذ -
 بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارهاي عملی براي توسعه آن -
 تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده هاي غذایی کشاورزي -
 فرآوري محصوالت کشاورزي با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه -
چگـونگی   شـور و بررسـی  کید دمنوشهاي مناسب و فرحبخش با استفاده از گیاهان دارویی، معطر و ادویه اي تولیدي در نقاط مختلـف  تول -

 جایگزین کردن آنها به جاي چاي معمولی
 تولید داروهاي گیاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهاي گردشگري کشور چگونگی رونق -
 رزيحصوالت کشاومرزش افزوده باال از مواد اولیه کشاورزي و همچنین با استفاده از ضایعات تولید مواد اولیه و واسط با ا -
 حمل و نقل و فرآوري محصوالت کشاورزي و غذایی 	کاهش ضایعات تولید، -
ـ   تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه، واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصوالت بومی و ملی(افزو - ر کننـده هـا،   دادنـی هـا، پای

 روغن، شیرین کننده ها و ...) در جهت اقتصاد مقاومتی
 ه بنديري مواد بستصنعتی کردن روش تولید و بسته بندي محصوالت بومی با مزیت رقابتی بین المللی و توجه به زیست تخریب پذی -
 توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداري از آبهاي معدنی به منظور ارز آوري براي کشور -
 پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه هاي فرآوري جدید محصوالت کشاورزي -
 ارتقاء کیفیت و سالمت نان هاي سنتی ایران -
 روش هاي تشخیص سریع نگهدارنده هاي شیمیایی در فراورده هاي غذایی -
تهـاي بـومی هـر    ل هـا و ظرفی اولیـه، پتانسـی   الگو سازي و نمونه سازي واحد هاي فناوري محصوالت با ارزش افزوده باال با توجه به مواد -

 منطقه
 اصالح الگوي تغذیه در جهت سالمت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزي -
 استفاده از نانو تکنولوژي در فرآوري و بسته بندي مواد غذایی -
 ژیکبه محصوالت استرات راهکارهاي ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل هاي تولیدي کشور و توجه -
 ... روشهاي کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل، نگهداري و بسته بندي و -

  اقتصاد کشاورزي
 مقایسه ارزیابی اقتصادي و بازاریابی تولید چاي سبز به جاي چاي سیاه در ایران -
قابتی یت نسبی و راجتماعی ،اقتصادي و حفظ مز براي افزایش بهره وري و کاهش مصرف با رعایت مالحظات 	قیمت گذاري صحیح آب، -

 براي صنایع و واحدهاي تولیدي مختلف
 ط به آنهاحقوقی مربو وشناسایی و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي  -
 هاي هدفتولید و رقابت پذیري محصوالت و بازارروشهاي ارتقاء سرمایه گذاري در بخش کشاورزي و شناسایی ظرفیتهاي  -
 روشهاي بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزي -
 نحوه ایجاد امنیت اقتصادي و اثربخشی آن در روند توسعه کمی و کیفی در بخش کشاورزي و توسعه منابع کشور -

  منابع طبیعی و مرتع
جهـت   خلی و ساحلیارجی جهت تثبیت تپه هاي ماسه اي در بیابان هاي داآزمون مواد مختلف مطرح شده توسط شرکت هاي داخلی و خ -

 کاهش اثرات ریزگردها در کانون هاي بحرانی مختلف
 بهترین روش اصالح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی -
 معرفی گونه هاي مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزي خاك هاي مرتعی -
 (بیولوژي، مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاك هاي مختلفمعرفی روش هاي مختلف مبارزه با فرسایش  -
 تعیین نیاز آبی گیاهان مرتعی و بیابانی -



 

 

 آب و آبخیزداري
 روشهاي عملی آبیاري با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوي که شوري خاك افزایش نیابد -
 مدیریت منابع آب و بهینه سازي مصارف آن -
 هاي غیر متعارفمدیریت و بهره برداري صحیح از آب -
ـ  مچگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه هاي آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و  - از بـه  کان مـورد نی

 نحوي که مشکالت اجتماعی به وجود نیاید
 روشهاي بهینه تغذیه مصنوعی، پخش سیالب، آبخیزداري و آب خوان داري دشتهاي مختلف -
 بهره وري آب کشاورزي با توسعه روشهاي نوین آبیاري 	از مدیریت مردمی براي ارتقاء شاخص چگونگی استفاده -
 بهره برداري از سیالب ها 	بهینه سازي روش هاي سنتی و استفاده از روشهاي علمی -
ایـت  نـی بـا رع  زمیچگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره هاي زیرزمینی و کاهش مصرف ساالنه آب بـراي رفـع بحـران منـابع آبـی زیر      -

 مشکالت اجتماعی آن
 تعیین نیازهاي آبی گیاهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگی تامین آب آنها به صورت پایدار -
 روشهاي بهینه استفاده از آب باران در شهرها براي استفاده در فضاي سبز و پارکها -
تقویت درختچه  ه استقرار وبامین آب دام و وحوش و نقاطی که نیاز مطالعه و بررسی روشهاي مناسب براي ذخیره نزوالت در مراتع براي ت -

 ها و درختان تثبیت کننده خاك وشن هست
 بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهاي تولیدي کشاورزي و حفظ رطوبت در خاك -
 (ارعراهکارهاي کاهش تبخیر در پهنه هاي آبی (مخازن سدها, دریاچه ها, تاالبها, استخرهاي بزرگ مز -
 استفاده از ابر جاذبها در خاك به منظور افزایش بهره وري آب در کشاورزي و فضاي سبز -
اي هارایـه سیاسـت   تعیین مقدار آب مجازي محصوالت وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادي به تفکیک هر محصول ضـمن،  -

 واردات و صادرات این محصولها
 ورزي و مصارف صحیح آنهابهینه سازي تصفیه پساب در بخش کشا -
 پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهاي کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوري -
 روشهاي کاهش آالینده ها در پساب هاي مختلف و زه آب هاي کشاورزي -
 روشهاي فناورانه افزایش کارایی آب در بخش هاي مختلف مصرف -
ه آب ها، پسـاب  زاده مجدد از ه ویژه با استفاده از انرژي خورشیدي، بازیافت و بازچرخانی آب و استفب	توسعه فناوري هاي آب شیرین کن  -

 ها و فاضالب هاي شهري، صنعتی،کشاورزي و آب هاي شور
 یارایه و بهبود روش هاي کاهش تبخیر در پهنه هاي آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تاالب ها) و در سطح اراض -
ـ ایش ظرفیت نگهداري آب در خاك با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی، آلـی ،نـانو،کم خـ   بهبود روش هاي افز - ی خـاك  اك ورزي و ب

 ورزي
 استفاده از گیاهان و باکتریها براي کاهش آلودگی آب و خاك -
 بهبود کیفیت آبهاي شور با استفاده از روشهاي زیست فناوري -
 دیریتیمراهکارهاي  افه برداشت از منابع آب زیرزمینی، آسیب شناسی و ارائهبررسی عوامل اجتماعی، اقتصادي و فنی موثر بر اض -

  خاك
 حفظ و اصالح منابع خاك کشور با نگرش توسعه پایدار -
ـ روشهاي بهینه استفاده از پسماندهاي زراعی باقیمانده روي زمین به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجـه   - یمـی و رطوبـت   ه شـرایط اقل ب

 خاك
 چالش ها وراهکاره 	دهاي تغییر کاربري اراضی کشاورزي، تهدیدها،بررسی پیام -
آن بـا   اك و مقایسـه خـ بررسی اثرات انواع مالچ در بین ردیف هاي درختان و محصوالت ردیفی براي کاهش تبخیر و بهتر کردن کیفیـت   -

 الیه هاي پالستیکی از نظر کارایی و محیط زیستی
 اي جنگل کاري سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالیانتخاب گونه هاي درختی و درختچه اي بر -
 سنجش توان تولید و حاصلخیزي خاك براي توسعه جنگل ها و مراتع -
 ارزیابی اقتصادي تجارت کربن و اقتصاد سبز -
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 روش هاي افزایش ترکیبات آلی خاك در مناطق مختلف کشور -
 و افزایش محصولبراي کاهش هدررفت کودها  (SRFs) ساخت و تولید کود هاي آهسته رهش -

  مکانیزاسیون و مکانیک ماشین هاي کشاورزي
نـاطق خشـک   مطراحی وساخت ماشینهاي آماده سازي بستر و کشت نهال هاي خاص براي جلوگیري از حرکت خاك وشـنهاي روان در   -

 ونیمه خشک کشور
 رانکشاورزي ای شت واحدهاي کوچکعملیات کاشت, داشت, برداشت و پس از بردا 	براي 	طراحی و ساخت ادوات و ابزارهاي مناسب -
 تجدیدپذیر توسعه فناوریهاي نوین، بهبود مکانیزاسیون و روشهاي کاهش مصرف انرژي در کشاورزي با تأکید بر انرژیهاي -
 کود اك به عنوانروشهاي مناسب استفاده از پسماندهاي محصوالت کشاورزي براي تولید علوفه، تولید انرژي و یا افزودن به خ -
 بهینه سازي فناوریهاي برداشت محصوالت زراعی و باغی در واحد هاي کوچک و بزرگ کشاورزي توسعه و -
 زيطراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازي فعالیتهاي برداشت و پس از برداشت براي واحد هاي کوچک کشاور -

  علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ
 جهت تولید انرژي، کاغذ و چندسازه هاي لیگنوسلولزيبررسی و کاربرد پسماندهاي کشاورزي و صنایع چوب  -
 بهینه سازي روشهاي تولید، بهره برداري و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازي الگوي مصرف آن -
 مطالعه روشهاي بهینه استفاده از سرشاخه هاي باقیمانده از روشهاي مختلف هرس درختان و درختچه ها -
 لید مقوا از پسماندهاي کاغذ ضمن رعایت مصرف بهینه آب، انرزي و محیط زیستباز طراحی واحدهاي تو -
 ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوري -
 تدوین اندازه هاي اسمی و کیفیت براي چوبهاي کشوري و وارد اتی -
 بررسی الگوي مصرف چوبهاي مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی -
 رد اتی از عوامل آفات و بیماریهابررسی عاري سازي چوبهاي وا -
حصـوالت  ولید عمـده م تبهینه سازي تبدیل اولیه گرده بینه هاي استحصالی با هدف نهادینه کردن کالسه بندي مصارف چوب در صنایع  -

 چوبی و تعمیم آن براي واردات اقالم چوب
ن عمـده  شـگیري از زیـا  ایجاد ارزش افزوده بـراي پی اجرایی کردن فراوري و مصارف پسماندهاي بهره برداري در طرح هاي جنگلداري و  -

 ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی
           استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازي در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده باال -

  پزشکیگیاه
 هی و علفهاي هرزشناسایی، بررسی بیولوژیک، تعیین خسارت و مدیریت آفات و بیماریهاي گیا -
 م خطرکمدیریت آفات، بیماریها و علفهاي هرز با استفاده از روشهاي مختلف زراعی، بیولوژیک، آفتکشهاي معدنی و  -
 م خطرتولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک، نهاده هاي غیر شیمیایی و آفت کشهاي ک	تحقیق در زمینه  -
 زه با آفات و بیماریها در گلخانه هاي تولیديبررسی استفاده از روشهاي تلفیقی مبار -
 بررسی استفاده از تغذیه متعادل گیاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها -
 بومی سازي دانش پرورش و تولید انبوه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصوالت کشاورزي -
 ایکوتوکسینها در محصوالت زراعی ، باغی و انباريروشهاي تشخیص سریع و بازداري و کنترل تولید م -
ـ       (MRL) تعیین حداکثر میزان مجاز - ه روش هـاي  مهمترین آفت کشهاي مـورد اسـتفاده در محصـوالت اسـتراتژیک کشـاورزي و ارای

 تشخیص سریع
 ي) کشورره اشناسایی، حفظ، مدیریت و بهره برداري از ذخایر ژنتیکی کشور(گونه هاي گیاهی، قارچی، باکتریایی و حش -
 بررسی تاثیر کشاورزي حفاظتی بر وقوع و شیوع بیمار گرها و آفات گیاهی -
 بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهاي بومی و وارداتی در برابر بیمار گرهاي مهم گیاهی -
 بررسی تغییرات اقلیم بر وقوع و شیوع بیماریها و آفات مهم گیاهان و روشهاي مدیریت آنها -
ولوژیکی دیگر نظیر مل کنترل بیعملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عوا اجراي طرح هاي کاربردي -

 باکتري ها در شرایط گلخانه و مزرعه
 زراعت و باغبانی -
 شناسایی، حفاظت و بهره برداري اقتصادي از ذخایر ژنتیکی کشور -



 

 

 تولید الین هاي سبزي هاي مهم کشور وبذور آنها -
 شناسایی و معرفی گیاهان غله اي و علوفه اي مقاوم به کم آبی -
 تحقیق در جهت تهیه و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماري هاي گیاهی در محصوالت استراتژیک -
 جـود نیایـد و  وافزایش عملکرد در واحد سطح به نحوي کـه مشـکالت اجتمـاعی بـه      	چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جاي آن -

اقتصادي بودن  ب ضمن رعایتفاده از روشهاي مختلف و استفاده از الگوي کشت و به کارگیري ارقام و گونه هاي مقاوم به خشکی و شوري مناساست
 آن
ایـت هـاي   تفاده از حمچگونگی انتقال کشت هاي فضاي باز به گلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با اس -

 تغییرالزم براي این 
 انین نوع گیاهاشناسایی گیاهان زراعی،علوفه اي و دارویی شورزیست در مناطق مختلف کشور وتعیین شرایط الزم براي تولید  -
ط مختلـف کشـور و   ولید در نقـا شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به خشکی که داراي ارزش اقتصادي باال بوده و یا ارزآوري دارند، براي ت -

 شرایط تولید آنها
 جتماعی و اقلیمیا-تعیین الگوي کشت منطقه اي با توجه به پتانسیل آب، خاك و شرایط اقتصادي -
 روشهاي گسترش تولید گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و معطر -
 راهکارهاي افزایش صادرات محصوالت کشاورزي با نگرش به آب مجازي -
 )... ر وبادام، انار،گالبی،گردو،انجیر، سیب،انگو (پسته، دستیابی به پروتکل تجاري تکثیر ارقام میوه برتر کشور -
 شناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه -
 عاري سازي ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماري بمنظور افزایش عملکرد و تولید -
 "جـه فرنگی،فلفل،بادمجـان  گو" :سیب زمینـی سـانان   "،خربزه،خیار،طالبیهندوانه":(جالیزي ها تولید الین هاي سبزي هاي مهم کشور -

 )سایرین: هویج،تربچه،کرفس، کلم و کاهو
 سبزي هاي مهم کشور F1 تولید بذور -
 )... تولید الین گل هاي مهم کشور (الله،الله واژگون، بنفشه، شب بو و -
هپایـه  دي کوچک, کوگی توسعه این محصوالت در واحد هاي تولیبررسی مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی, ادویه اي و معطر و چگون -

 ... ها و
 .براي دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزي دارند (Alternative Crop) بررسی امکان کشت هاي جایگزین -
رختان حساس گیاهان و د شناسایی و انتخاب گیاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشکی فضاي سبز به عنوان جایگزینی برخی از -

 .به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور
 راهکارهاي پیشگیري از سرمازدگی درختان میوه -
 راهکارهاي تولید گلخانه اي جایگزین روشهاي معمول و استفاده از محصوالت جایگزین براي کاهش مصرف آب -
ر حاشیه دبی جهت کشت آم روش سازگاري آنها به شوري و کم روشهاي بهینه سازي تولید گیاهان تثبیت کننده ریزگردها بر اساس تعمی -

 دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی
لی در سـتر خـاك معمـو   بو کشـت بـرنج در   	تحقیقات تبدیل کشت هاي نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج، توتون، جالیز...)  -

 .آب و کاهش نیروي کار جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه
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 وزارت ورزش و جوانان  .16
 ارتقاي فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان البرز -
  



 

 

 شرکت آب منطقه اي همدان .17
  مدیریت و برنامه ریزي 17-1

  هاي سازگاري با کم آبی راهکارها و روش: سازگاري یا کم آبی 17-1-1
  :مدیریت نهادي و سازمانی 17-1-2

  هاي غیر حاکمیتی و ارائه راه حل تصديآسیب شناسی برون سپاري  -
 وريآسیب شناسی و توانمند سازي نیروي انسانی با رویکرد افزایش بهره -
  

  منابع آب 17-2
  منابع آب زیرزمینی 17-2-1

 هاي نوینمحاسبه اجزاي بیالن با استفاده از روش -
 بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه گاماسیاب با آبخوان دشت نهاوند   -
 ها و قنوات در سطح استان هاي فصلی، چشمهها بر فعال شدن آب راهههاي غیرمجاز حاشیه دشتنقش انسداد چاهبررسی  -

  منابع آب سطحی 17-2-2
  بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره اي (در سدهاي مخزنی استانی) -
  

  تامین آب 17-2-3
 راهکارها ارائه و استان همدان در اي حوضه نبی آب طرح انتقال مشکالت شناسی آسیب -

  محیط زیست 17-3
 زیست محیط و خاك آب، حفاظت و کیفی مدیریت 17-3-1

  آب در کیفیت سرابی سد باالدست در فعالیت معدن اثرات بررسی و مطالعه -
 

 زیست محیط و آب 17-4
  زیست محیط و امنیت ایمنی، محیط، بهداشت 17-4-1

  آباد عباس هاي در رودخانه آب منابع کیفیت بر مستقر کاربري هاي و گردشگري آثار بررسی -
 

  شبکه و سد محور 17-5
  آبی هايسازه از نگهداري و برداريبهره مدیریت، 17-5-1

 سد رفتاري پایداري مدل از استفاده با نعمت آباد و کالن سدهاي مخازن برداري از بهره مدیریت نحوه تحلیل -
 

  اجرایی مدیریت 17-5-2
 مشکالت رفع براي ارائه راهکارهایی و خرمرود سد پروژه اجرایی مشکالت شناسی یبآس -
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  بانک دي  .18
  سرمایه انسانی

 شتریانآسیب شناسی فرهنگ کار موجود در شعب و ستاد بانک دي و شناسایی مولفه هاي فرهنگ کار مطلوب از منظر م -
 فعانشناسایی مولفه هاي فرهنگ کار مطلوب در بانک دي از منظر ذین -
 دي طراحی الگوي سرمایه گذاري منابع انسانی در بانک دي و اندازه گیري ریسک و بازده سرمایه انسانی بانک -
 طراحی نظام جامع سالمت بانک دي بر اساس استانداردهاي جهانی -
 طراحی الگوي انگیزش کارکنان و مدیران در بانک دي -
 بانک دياثربخش در  communication planطراحی برنامه ارتباطی -
 طراحی ارزش هاي کاري و رفتاري در بانک دي -
 طراحی خدمات رفاهی با رویکرد سبد انتخابی -
 دي ه موردي بانکمطالع –بررسی اثربخشی نظام مدیریت استعدادها در بانک دي و طراحی سیستم انگیزشی استعدادهاي سازمانی  -
 بررسی رابطه شایستگی هاي روساي شعب و عملکرد شعب بانک دي -
نـک  ي بامطالعـه مـورد   -جش سطح عدالت سازمانی در شعب و ستاد بانک دي و شناسایی عوامل موثر بر احساس عدالت سازمانیسن -

 دي
 طراحی الگوي ارزیابی تعالی فردي در بانک دي با رویکرد انتخاب کارمند ممتاز -
 طراحی الگوي سبک زندگی کاري مطلوب در بانک دي -
 وبهترین الگ جش رضایت شغلی کارکنان و سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک دي بر اساسبررسی و مقایسه الگوهاي مختلف سن -
 طراحی الگوي مطلوب حسابداري منابع انسانی در بانک دي -
 طالعه موردي بانک ديم -آسیب شناسی نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی -
 بررسی چالش هاي پیاده سازي نظام انجمن هاي خبرگی در بانک دي -
 هاي سازمانی هاي سازمانی در ستاد و شعب بانک دي و عوامل موثر بر تدوین ارزش هاي سازمانیسنجش ارزش  -
 طراحی الگوي مطلوب مدیریت باشگاه کارکنان در بانک دي -
 طالعه موردي بانک ديم -طراحی الگوي مطلوب توسعه فردي  -

 بازاریابی و امور شعب
 ططراحی ابزارهاي بانکی براي بنگاه هاي کوچک و متوس -
 طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دي -
 ارایه مدل پویا براي محاسبات مالی طرح هاي بانکی -
 طراحی محصوالت و خدمات جدید بانکی مبتنی بر درآمدهاي کارمزدي -
 بررسی ورود بانک به سرمایه گذاري در حوزه فین تک و استارتاپ ها -
 (... ارزهاي دیجیتالی و مجازي (بالك چین وبررسی پروژه هاي تامین مالی طرح هاي مربوط به  -
 اي براي ابزارهاي مالی پر ریسکارائه محصوالت بیمه -
 قیمت و ارائه الگوي مناسبشناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان -
 بررسی راهکارهاي جذب درآمدهاي غیرمشاع -
 اساس نیاز سنجی مشتریان شناسایی روش هاي نوین ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباري بر -
یص نفـوذ  به کارگیري الگوریتم هاي هوش مصنوعی (یاد گیري ، تحقیق شبکه هاي عصبی ) در حـوزه هـاي کشـف تقلـب وتشـخ      -

 وامنیت پایانه ها
 استراتژي تنوع درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک -
 آوري مشتریانتجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتري به منظور بخش بندي و مدیریت سود -
 بررسی راهکارهاي نوین و موثر وصول مطالبات و تجربه هاي موفق دنیا -
 ارائه الگویی جهت تعیین ترکیب بهینه پرتفوي مصارف -
 بررسی تجربیات بانکهاي خارجی و شناسایی نوآورهاي نوین تامین مالی اسالمی -



 

 

 پیش بینی آینده صنعت بانکداري و ارائه راهکارهاي عملیاتی -
 لگوي هاي توسعه بانکداري جامع(اختصاصی،شرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی براي بانک ديبررسی ا -
 تدوین راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانکداري باز بانک دي -
 (CSR )تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی -
 امنیت بانکداري در بستر شبکه هاي اجتماعی -
 نکیراهکار هاي مقابله با بد افزارهاي با -

 اعتبارات
 طراحی ابزارهاي بانکی براي بنگاه هاي کوچک و متوسط -
 طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دي -
 ارایه مدل پویا براي محاسبات مالی طرح هاي بانکی -
 طراحی محصوالت و خدمات جدید بانکی مبتنی بر درآمدهاي کارمزدي -
 ک و استارتاپ هابررسی ورود بانک به سرمایه گذاري در حوزه فین ت -
 (... بررسی پروژه هاي تامین مالی طرح هاي مربوط به ارزهاي دیجیتالی و مجازي (بالك چین و -
 اي براي ابزارهاي مالی پر ریسکارائه محصوالت بیمه -
 قیمت و ارائه الگوي مناسبشناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان -
 بررسی راهکارهاي جذب درآمدهاي غیرمشاع -
 ایی روش هاي نوین ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباري بر اساس نیاز سنجی مشتریانشناس -
یص نفـوذ  به کارگیري الگوریتم هاي هوش مصنوعی (یاد گیري ، تحقیق شبکه هاي عصبی ) در حـوزه هـاي کشـف تقلـب وتشـخ      -

 وامنیت پایانه ها
 استراتژي تنوع درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک -
 یه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتري به منظور بخش بندي و مدیریت سودآوري مشتریانتجز -
 بررسی راهکارهاي نوین و موثر وصول مطالبات و تجربه هاي موفق دنیا -
 ارائه الگویی جهت تعیین ترکیب بهینه پرتفوي مصارف -
 بررسی تجربیات بانکهاي خارجی و شناسایی نوآورهاي نوین تامین مالی اسالمی -
 ش بینی آینده صنعت بانکداري و ارائه راهکارهاي عملیاتیپی -
 بررسی الگوي هاي توسعه بانکداري جامع(اختصاصی،شرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی براي بانک دي -
 تدوین راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانکداري باز بانک دي -
 (CSR )تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی -
 در بستر شبکه هاي اجتماعیامنیت بانکداري  -
 راهکار هاي مقابله با بد افزارهاي بانکی -

  امور بین الملل و ارزي
 تأثیر تحریم هاي ثانویه بر روابط کارگزاري خارجی -
 تأثیر چند نرخی شدن ارز بر حجم عملیات ارزي بانک دي -
 راه هاي جذب مشتریان جدید با توجه به اعمال تحریم هاي ثانویه -
 چیست؟ OFAC یم بانک دي بر اساس اطالعات غیر واقعی ، راه هاي برون رفت از تحریمبا توجه به تحر -
 آثار سیاست هاي ارزي بانک مرکزي بر دارایی ها و بدهی هاي بانک مرکزي -

  بازرسی و نظارت
 علل عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی توسط کارکنان بانک -
 یشیوه هاي اعمال نظارت در بانک هاي خصوصی و دولت -
 آسیب شناسی علل بروز تخلف و تقلب در شبکه بانک -
 هاي عملکردي بانکهابررسی تاثیر کیفیت رسیدگی به شکایات بر شاخص -
 آسیب شناسی اشتباهات پر تکرار در سطح شعب بانک و راهکارهاي کاهش آنها -
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 عوامل موثر در حفظ حقوق بانک در ارتباط با قراردادهاي منعقده با شرکت هاي تابعه -
 ها و سیستم هاي نظارتی در نظام بانکی کشورهاي درحال توسعه روش -

  بانکداري اسالمی
 شناسایی عوامل کلیدي موفقیت اجراي بانکداري بدون ربا در بانک دي -
 انک ديببررسی و تعیین رویکردها و راهکار هاي تعمیق بینش و باور هاي ذي نفعان در تحقق بانکداري اسالمی در  -
 زش بانکداري اسالمی در بانک ديارزیابی اثربخشی آمو -

  پشتیبانی
 فرآیند توزیع تا اعالم وصول -

  مبارزه با پولشویی
ـ  هاي پیش رو در شناسایی ذینفع واقعیها و چالشارزیابی اثر بخشی نقش فناوري هاي نوین در ایجاد فرصت - ا مبـارزه بـا   در ارتباط ب

 پولشویی و تامین مالی تروریسم
 ین مالی تروریسمبررسی ابعاد کیفري جرم تام -

  حقوقی
 بررسی و آسیب شناسی پرونده هاي قضائی بانک دي پیرامون قراردادهاي اعطاي تسهیالت -
  تبیین و تحلیل روابط حقوقی ناشی از عقد استصناع -
 مبانی و نحوه اجراي دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس در بانک دي -

  روابط عمومی و تبلیغات
  نک دي)م بانکی و ارائه الگوي اجرایی مدیریت رسانه اي آن (مطالعه موردي باواکاوي مخاطرات و بحران هاي نظا -
 سنجش اثربخشی تبلیغات بانک دي -
 جهت شخصی سازي پیام، محتوا، خدمات و محصوالت SME’s شناخت و طراحی پرسوناي مشتریان بانک دي در حوزه -
 یک)اري الکترونانک دي (مورد مطالعه؛ شعب یا بانکدپیاده سازي و شناسایی فرصت هاي بهبود مدیریت تجربه مشتریان در ب -
 ک ديبا رضایت، وفاداري و ریزش مشتري در بان (customer effort score) بررسی رابطه میان شاخص تالش مشتري -
 رسانه اي –شناخت عادات رسانه اي گروههاي مختلف مشتریان بانک دي با هدف تدوین استراتژي ارتباطی  -
 (bcm) هاي برند بانک دي نزد مشتریان با استفاده از نقشه مفهومی برندنگاشت شبکه تداعی  -
 ممیزي برند و بررسی روابط میان شاخص هاي آن در صنعت بانکداري (مورد مطالعه: بانک دي) -
 براي بانک دي با تاکید بر تفاوتهاي ادراکی ذي نفعان (Reputation) طراحی مدل شهرت -
 نتخاب بانکارائه مدل ترجیحات مشتریان در ا -

  ریسک
 تجزیه وتحلیل وارزیابی ریسک فعالیت هاي بانک دي و ارائه الگویی بومی به منظور مدیریت ریسک -
 ارزیابی میزان ریسک پذیري هر یک از دارائیهاي مالی در اثر نوسانات بازار وارزش پول -
 ارائه مدلی جامع از ارزیابی ریسک هاي مختلف بانک دي -

  مدیریت
 شرکتها ا سطح شعب وستاندارد اعالم درخواست تا ابالغ و اجراي نظارت برحسن اجراي تصمیمات هیأت مدیره تتدوین الگوریتم ا -
 نیاختصاصی براي هیأت مدیره و مدیریت دفتر هیأت مدیره ،با رویکرد چابکی سازما DAShboarding ارائه مدل -

  گذاريسرمایه
 هادار با پشتوانه رهن ثانویهتامین مالی اسالمی پروژه ها از طریق انتشار اوراق ب -
 تعیین مدل بهینه سازي پویاي پرتفوي سرمایه گذاري بورسی با احتساب هزینه معامالتی -
 تعیین نسبت بهینه سرمایه گذاري هاي بورسی و غیربورسی در بانکهاي داخلی -
 اندازه گیري ارزش در معرض خطر سرمایه گذاري هاي بانک و راهکارهاي مینیمم سازي -

  اطالعات و بانکداري الکترونیکفناوري 
 (Open Banking)بانکداري باز -



 

 

 تحلیل پیشرفته، هوش مصنوعی، یادگیري ماشین -
 رابط هاي تعاملی مشتریان(چت بات، رابط هاي صوتی تلفن همراه)، گجت هاي هوشمند، تجهیزات پوشیدنی -
 فناوري بالکچین، قراردادهاي هوشمند -

 طرح و توسعه
 ی بانک دي بر اساس وضعیت موجودطراحی الگوي نوآوري بوم -
 طراحی مدل افزایش درآمدهاي کارمزدي مبتنی بر بانکداري الکترونیک -
 طراحی زنجیره ارزش گروه مالی دي -
 بازشناسی مدیریت کاري و هلدینگ داري گروه مالی دي -
 ديورد بانک م -شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر پیاده سازي نظام مدیریت دانش در سازمانها -
 استقرار مدیریت دانش در بانک دي -
 بخش بندي کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر مبناي نیاز مشتریان این حوزه ها -
 طراحی کانال هاي ارتباطی با مشتریان حوزه هاي کسب و کارهاي کوچک و متوسط -
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مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم  .19
  قوه قضائیه

 یراناسیب شناسی نظام حمایت از معتادان بهبود یافته و متجاهر در کشورهاي موفق منتخب در مقایسه با کشور آ -
 ودکان و نوجوانان با رویکرد پیشگیري از خشونت علیه آنانکهاي مربوط به ارزیابی سیاست -
 پیشگیري رشد مدار مدرسه محور از خشونت رفتاري و کالمی -
 یان مقامات رسمی یا سیاسیتحلیل خشونت در گفتمان م -
ـ مطالعه تطبیقی در خصوص استانداردهاي آموزش کودکان با رویکرد تربیت نسل سالم، خود کنترل و اجتمـاعی   - هـد و  ما تمرکـز بـر   ب

 سنین پیش از دبستان
 تقویت نهادهاي میانجیگري و رویکردهاي نوین تحول حکمیت -
 ك آزاريهاي اقناع مخاطب در حوزه کوداي و شیوهآثار رسانه -
 زا در فضاي مجازي سنخ شناسی مدهاي فرهنگ ستیز و آسیب -
 هاي اجتماعیژانرهاي سینمایی و پیشگیري از وقوع جرم و آسیب -
 هاي نهاد خانوادهاي در حوزه مسائل و آسیبتحلیل چارچوب بندي آثار رسانه -
 هاي اجتماعی مسئولیت اجتماعی شهروند خبرنگاران در حوزه آسیب -
 هاي اجتماعیکردها و کژکارکردهاي موسیقی در زمینه مسائل و آسیبمطالعه کار -
 اي افزایش امنیت در آنهاي اجتماعی و راهکارهها، تهدیدها، ضعف و قوت شبکهفراتحلیل فرصت -
حـران  شناختی و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه (با تاکید بر ب حقوقی و جرم -هاي زیست محیطی از منظر اجتماعیآسیب شناسی بحران -

 کم آبی)
از جرائم  ی در پیشگیريدر افزایش و یا کاهش جرائم حوزه فضاي مجازي و ارائه راهکارهاي عملی و اجرای» بالك چین«بررسی تاثیر -

 مرتبط.
 هاي نوین در حوزه توسعه روستایی و تأثیر آن بر پیشگیري از حاشیه نشینی.ارائه طرح -
 کاهش آن ایی در زمیهائم حوزه قاچاق کاال و ارز و ارائه راهکارهاي عملی و اجرفراتحلیل حقوقی و قضایی در خصوص افزایش جر -
 گیر نشدهآسیب شناسی نظام اجراي احکام کیفري، با محوریت محکومین متواري و دست -
 ها و سیاست هاي حوزه مشارکت هاي مردمی و جامعوي و سیاست جنایی مشارکتیتدوین خط مشی -
 جتماعی و مسئولیت اجتماعی در جهت پیشگیري از جرایم و آسیب هاي اجتماعیتدوین مدل بومی بازاریابی ا -
 رينظام پیشگی تهیه پیوست هاي علمی (حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و ...) و ارائه مدل جهت تشکیل ائتالف ملی و مردمی در -
 قتدوین مدل مشارکت نیروهاي مردمی (ریش سفیدان، بزرگان فامیل و ...) در پیشگیري از طال -
  تدوین مدل مشارکت نیروهاي مردمی (ریش سفیدان، بزرگان فامیل و ...) در پیشگیري از اعتیاد -
  



 

 

  شرکت پاالیش نفت آبادان .20
 بررسی رابطه هوش هیجانی با جو سازمانی در شرکت پاالیش نفت آبادان -
  رابطه تعهد سازمانی کارکنان و رفتار شهروندي سازمانی در شرکت پاالیش نفت آبادان -
  سی رابطه میان سرمایه فکري ومدیریت دانش و اثر آن بر توسعه حرفه اي شرکت پاالیش نفت آبادانبرر -
  طراحی و تبیین مدل سودآوري مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت آبادان -
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  شرکت پاالیش گاز فرج .21
- Presentism  غیبت هاي ناشی از کار و ارتباط آن با استرس هاي شغلی 
 وان کارکنان در معرض میدان هاي مغناطیسی با فرکانس هاي بی نهایت کمبررسی وضعیت سالمت ر -
  



 

 

  شرکت گاز استان گلستان .22
سـتان  ار شـرکت گـاز   دافزایش یکپارچگی جو سازمانی از طریق یکپارچگی رفتاري تیم مدیریتی با میانجیگري دوسوتوانی سـازمانی   -

 گلستان
یط هـاي  رآینـدها و محـ  دیدگاه هاي آسیبهاي اقتصادي و اجتمـاعی ناشـی از ف  بررسی عوامل موثر بر سالمت روان بانوان شاغل ) از  -

 کاري ( شرکت گاز استان گلستان
 توانمند سازي نیروي انسانی و روش هاي نوین آن در شرکت گاز استان گلستان -
 تانلسروشهاي شناسایی استعدادها و شکوفایی آنها و نحوه مدیریت و نگهداشت استعدادها در شرکت گاز استان گ -
 سنجش سطح چابکی و انعطاف پذیري سازمان شرکت گاز استان گلستان -
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  )RFBR(هاي بنیادي روسیهبنیاد پژوهش .23
I) صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور NSF) هاي بنیادي روسیهو بنیاد پژوهش (RFBR) هاي در دومین فراخوان مشترك خود، از پروژه

  :		آورندمیلمی ذیل و درچارچوب ضوابط فراخوان حمایت به عمل هاي عپژوهشی مشترك در زمینه
 ریاضیات؛ -
 فیزیک و اخترشناسی -
 شیمی و مواد پیشرفته -
 زیست شناسی، بیو انفورماتیک و علوم شناختی -
 علوم زمین (با تمرکز بر مطالعات قطب جنوب و دریاچه خزر) -
 شناسیشناسی و انسانشناسی، قومتاریخ، باستان -
 اقتصاد -
 شناسی و مطالعات فرهنگیزبان -
 هاي کامپیوتري و هوش مصنوعیفناوري اطالعات، سیستم -
 مکانیک و هوافضا -
 مطالعات پیشرفته نفت و گاز -
  


